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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ملخص البحث

لقد أصبح التطوير واالبتكار يف املنتجات املرصفية واألدوات املالية رضورة حتمية للدول 
العربية واإلس�امية بصفة عامة واملصارف اإلس�امية بصفة خاصة، وذلك بس�بب التحديات 

املختلفة التي تواجه هذه الدول واملصارف املوجودة هبا، سواء كان ذلك حمليًا أو دوليًا . 

وق�د ش�هدت الس�نوات األخرية تط�ورات رسيع�ة ومتاحقة يف جم�ال تقدي�م اخلدمات 
واألنش�طة املرصفية واملالية وتنوعها واس�تمرار حتديثها، مما انعكس عىل توسيع نطاق وأشكال 
املنتج�ات املرصفية واملالية مع توظيف مكثف للتكنولوجيا يف توفري هذه اخلدمات واملنتجات، 
ونش�ري هنا إىل اإلبتكارات يف األدوات املالية احلديثة التي تتميز عن األدوات املالية التي كانت 
معروف�ة وظه�ور أوراق مالي�ة حديث�ة جتم�ع ب�ن خصائ�ص أوراق امللكي�ة وأوراق الدين …، 
وااللتح�ام بن الس�وقن النقدي وامل�ايل، وأثر ذلك عىل نم�و األدوات املالي�ة القابلة للتداول، 
والتوس�ع يف نش�اط التوري�ق، من خ�ال توفري الس�يولة ألص�ول ذات س�يولة منخفضة، مثل 

القروض والديون وبعض األصول املالية األخرى���.

ويمث�ل تطوي�ر األدوات املالية يف النظام امل�رصيف يف الدول العربية واإلس�امية متمثًا يف 
مصارفها اإلس�امية حجر الزاوية يف هذا السياق، ملا يمثله ذلك من رفع كفاءة تعبئة املدخرات 
وتوجيه املوارد عىل االس�تثامرات واالحتياجات التمويلي�ة املختلفة، خاصة مع معدالت النمو 
املرتفعة يف املدخرات يف املصارف اإلس�امية، التي تص�ل يف بعض التقديرات إىل ما يرتاوح ما 
بن �5 - �0% يف العام ���، فبدون تطوير األدوات املالية للمصارف اإلس�امية، س�يؤدي إىل 
انخف�اض كفاءة ختصي�ص هذه املوارد، ويبق�ي بعضها مهدرًا، كام س�يرتتب عىل ذلك حدوث 

��� د. فياض عبد املنعم، الصكوك اإلس�امية، الفجر لاستش�ارات اإلدارية واالقتصادية، الكويت، املؤمتر 
املرصيف اإلسامي الثاين، أبريل �005، ص�.

��� املجلس العام للمؤسس�ات والبنوك املالية اإلسامية، دليل البنوك واملؤسسات املالية اإلسامية ��00، 
البحرين.
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اختناق يف النش�اط، وعدم إبراز الفلس�فة واخلصائص املميزة هلذه املصارف كوسيط استثامري، 
يوظف املال خلدمة تنمية املجتمعات .

ويف تقديرنا فإن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداوهلا يف السوق املالية متثل 
تغيريًا جوهريًا يف اهليكل التموييل للمصارف اإلس�امية، يمكنها من اس�تيعاب املدخرات عىل 
خمتلف رغبات أفرادها، والتوفري املائم لاحتياجات التمويلية للمرشوعات مما يسهم يف تقديم 
املص�ارف اإلس�امية يف إطارها الصحي�ح، فضًا عن أن إص�دار الصكوك اإلس�امية لتوفري 
احتياج�ات املرشوع�ات اخلاص�ة والعامة هو بمثابة أداة مناس�بة للتكامل بن النش�اط املرصيف 

اإلسامي واألسواق املالية، واالندماج مع السوق العاملية.

* * *
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املبحث التمهيدي

مقدمة

لقد أصبح التطوير واالبتكار يف املنتجات املرصفية واألدوات املالية رضورة حتمية للدول 
العربية واإلس�امية بصفة عامة واملصارف اإلس�امية بصفة خاصة، وذلك بس�بب التحديات 

املختلفة التي تواجه هذه الدول واملصارف املوجودة هبا، سواء كان ذلك حمليًا أو دوليًا . 

فالدول العربية ومصارفها اإلس�امية يف حاجة ماس�ة إىل االنطاق يف رحاب أوس�ع من 
االبت�كار والتطوير ملنتجاهتا وأدواهتا املالية واملرصفي�ة، يعكس بالفعل حقيقة وجوهر املرصفية 
اإلس�امية يف متايزه عن املرصفية التقليدية، س�واء يف جانب أدوات تعبئة املدخرات، أو آليات 

توفري التمويل لألنشطة االستثامرية والتجارية لألفراد واملؤسسات اخلاصة والعامة . 

وق�د ش�هدت الس�نوات األخرية تط�ورات رسيع�ة ومتاحقة يف جم�ال تقدي�م اخلدمات 
واألنش�طة املرصفية واملالية وتنوعها واس�تمرار حتديثها، مما انعكس عىل توسيع نطاق وأشكال 
املنتج�ات املرصفية واملالية مع توظيف مكثف للتكنولوجيا يف توفري هذه اخلدمات واملنتجات، 
ونش�ري هنا إىل اإلبتكارات يف األدوات املالية احلديثة التي تتميز عن األدوات املالية التي كانت 
معروف�ة وظه�ور أوراق مالي�ة حديث�ة جتم�ع ب�ن خصائ�ص أوراق امللكي�ة وأوراق الدين …، 
وااللتح�ام بن الس�وقن النقدي وامل�ايل، وأثر ذلك عىل نم�و األدوات املالي�ة القابلة للتداول، 
والتوس�ع يف نش�اط التوري�ق، من خ�ال توفري الس�يولة ألص�ول ذات س�يولة منخفضة، مثل 

القروض والديون وبعض األصول املالية األخرى���.

��� د. فياض عبد املنعم، الصكوك اإلس�امية، الفجر لاستش�ارات اإلدارية واالقتصادية، الكويت، املؤمتر 
املرصيف اإلسامي الثاين، أبريل �005، ص�.
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وقد اس�تطاعت اهلندس�ة املالية أن تقدم أدوات اس�تثامر جديدة وتطوير يف األوراق املالية 
التقليدي�ة، وحتدي�ث أس�اليب اهليكلة املالي�ة للبنوك، فاهلندس�ة املالية تقدم أوراق�ًا - أدوات - 
مالي�ة، وعمليات، ونظم تس�هم يف حتس�ن األداء وزيادة الربحية، وحتق�ق الرسعة والكفاءة مع 

وفورات يف التكاليف���:

ويمث�ل تطوي�ر األدوات املالية يف النظام امل�رصيف يف الدول العربية واإلس�امية متمثًا يف 
مصارفها اإلس�امية حجر الزاوية يف هذا السياق، ملا يمثله ذلك من رفع كفاءة تعبئة املدخرات 
وتوجيه املوارد عىل االس�تثامرات واالحتياجات التمويلي�ة املختلفة، خاصة مع معدالت النمو 
املرتفعة يف املدخرات يف املصارف اإلس�امية، التي تص�ل يف بعض التقديرات إىل ما يرتاوح ما 
بن �5 - �0% يف العام ���، فبدون تطوير األدوات املالية للمصارف اإلس�امية، س�يؤدي إىل 
انخف�اض كفاءة ختصي�ص هذه املوارد، ويبق�ي بعضها مهدرًا، كام س�يرتتب عىل ذلك حدوث 
اختناق يف النش�اط، وعدم إبراز الفلس�فة واخلصائص املميزة هلذه املصارف كوسيط استثامري، 

يوظف املال خلدمة تنمية املجتمعات .

ويف تقديرنا فإن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداوهلا يف السوق املالية متثل 
تغيريًا جوهريًا يف اهليكل التموييل للمصارف اإلس�امية، يمكنها من اس�تيعاب املدخرات عىل 
خمتلف رغبات أفرادها، والتوفري املائم لاحتياجات التمويلية للمرشوعات مما يسهم يف تقديم 
املص�ارف اإلس�امية يف إطارها الصحي�ح، فضًا عن أن إص�دار الصكوك اإلس�امية لتوفري 
احتياج�ات املرشوع�ات اخلاص�ة والعامة هو بمثابة أداة مناس�بة للتكامل بن النش�اط املرصيف 

اإلسامي واألسواق املالية، واإلندماج مع السوق العاملية.

��� د. منري هندى، الفكر احلديث يف إدارة املخاطر، منشأة املعارف، اإلسكندرية،�999..
��� املجلس العام للمؤسس�ات والبنوك املالية اإلسامية، دليل البنوك واملؤسسات املالية اإلسامية ��00، 

البحرين .
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هدف البحث:

يس�تهدف البحث دراس�ة وحتلي�ل دور الصكوك اإلس�امية يف تنمية املدخ�رات وتوجيه 
االستثامرات القومية، وتوفري املوارد لتغطية االحتياجات الرسمية.

ويمه�د البحث إىل هدفه بالتعرف عىل ماهية الصكوك اإلس�امية وأنواعها وخصائصها، 
وأس�س إصداره�ا وتداوهل�ا، ودوره�ا يف تطوي�ر الس�وق املالية وتوف�ري امل�وارد لاحتياجات 
االس�تثامرية للمؤسسات اخلاصة واحلكومية، كام هيدف البحث إىل التعرف عىل جتارب إصدار 
ه�ذه الصكوك عىل مس�توى الدول، واملش�كات الت�ي واجهتها، ودراس�ة اإلط�ار الترشيعي 
ال�ازم لتفعي�ل التعامل بالصكوك اإلس�امية يف جمال توف�ري االحتياجات الرس�مية، وعرض 
مق�رتح ترشيعي للصكوك، وخيلص البحث إىل خاص�ة توضح مدي أمهية التعامل بالصكوك 
اإلس�امية، وكيفية تفعيل دورها عىل املس�توى املرصيف، والس�وق امل�ايل، واالقتصاد القومي، 

واملالية العامة .

أهمية البحث:

يش�كل موض�وع البحث أمهية يف إطار ما يمثل�ه من نقلة نوعية وكيفي�ة يف األدوات املالية 
اإلس�امية، حيث ظلت املصارف اإلس�امية يف الدول العربية واإلس�امية لس�نوات حبيس�ة 
أدوات حم�دودة، وباعتباره�ا مث�ًا واضح�ًا عىل االس�تجابة للمتغ�ريات يف البيئ�ة االقتصادية 
واملرصفية، والرغبة يف تفعيل الدور اإلدخاري واالستثامري للمصارف اإلسامية عىل مستوى 

االحتياجات الرسمية.

وقد تزايدت أمهية موضوع البحث يف الس�نوات األخرية، نظرًا للتطور امللحوظ يف س�وق 
الصكوك اإلسامية، حيث حققت نموًا متسارعًا يتجاوز %�0 .

كام يش�ري إىل ذلك أيضًا نجاح عملية االكتتاب يف الصكوك اإلس�امية التي أطلقها نوريبا 
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البحرين يف ديسمرب �004 يف استقطاب أكثر من ثاثة أضعاف قيمة االكتتاب املطلوب والتي 
تبلغ 350 مليون دوالر . 

ويشري تقرير املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية لعام ��00 إىل: أن حجم 
س�وق الصكوك اإلس�امية يف دول اخلليج العريب حقق نموًا رسيعًا ليصل إىل نحو �.4 مليار 

دوالر يف هناية العام �004، اجلانب األكرب منها أصدرته جهات سيادية . 

ه�ذا، وتزم�ع حكومة دولة اإلم�ارات العربية املتح�دة إصدار نظام الس�ندات والصكوك 
اإلسامية، يف خطوة ترسخ البنية الترشيعية هلذه األدوات املالية اإلسامية.

ومم�ا يش�ري إىل أمهية الصكوك يف توفري االحتياجات الرس�مية للدول ما ش�هدته من إقبال 
عليه�ا يف الب�اد األوربي�ة، مثل الصكوك التي أصدرهتا والية سكس�ونيا أهنال�ت برشقي أملانيا 

والتي تبلغ قيمتها نحو �00 مليون يورو ���0 مليون دوالر� .

وتكون بذلك أول صكوك إسامية يف أوروبا، عىل أن حيصل محلة الصكوك عىل حصص 
من قيمة اإلجيارات بدالً من الفائدة.

خطة البحث:

تتلخص خطة البحث فيام ييل:

- املبحث التمهيدي.

الفصل األول

الصكوك اإلسامية

تعريفها وأنواعها وإصدارها وتداوهلا
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- املبحث األول: الصكوك اإلسامية 

   التعريف، األنواع، اخلصائص

- املبحث: الثاين: أسس وقواعد اصدار وتداول الصكوك.

- املبحث الثالث: دور وأمهية الصكوك اإلسامية .

الفصل الثاين

الصكوك االسامية 

ودورها يف توفري االحتياجات االستثامرية

 - املبحث األول: دور وجماالت الصكوك اإلسامية يف توفري االحتياجات الرسمية

- املبحث الثاين: أمهية اإلطار الترشيعي يف تفعيل التعامل بالصكوك اإلسامية.

- املبحث الثالث: مقرتح ترشيعي للصكوك اإلسامية 

- املبحث الرابع: استعراض التجارب احلكومية يف الصكوك.

- املبحث اخلامس: تقييم جتربة الصكوك اإلسامية يف جمال توفري االحتياجات الرسمية.

- اخلامتة واخلاصة والتوصيات.
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الفصل األول

الصكوك اإلسالمية

تعريفها وأنواعها وإصدارها وتداوهلا

املبحث األول

الصكوك اإلسالمية

التعريف - األنواع - اخلصائص

1/1: تعريف الصكوك اإلسالمية:

الصكوك املالية اإلس�امية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسس�ة بأسامء من 
يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة املحررة هبا، وتس�تثمر حصيلة البيع س�واء بنفس�ها أو بدفعه إىل 
الغري لاستثامر نيابة عنها، وتعمل عىل ضامن تداوله وتنضيضه، ويشارك املكتتبون يف الصكوك 

يف نتائج هذا االستثامر حسب الرشوط اخلاصة بكل إصدار���.

ويشري هذا التعريف إىل متيز الصكوك بالسامت اآلتية ���: 

- الصك وثيقة تثبت احلق لصاحبها يف ملكية باالشرتاك مع الغري.

- لكل صك قيمة مالية حمددة مسجلة عليه .

- تتضم�ن احلص�ة الت�ي يمثلها الص�ك ملكية ش�ائعة يف امل�رشوع أو االس�تثامر الذي تم 
متويله بأموال الصكوك، وهلذا، خيضع الترصف يف الصك ألحكام الترصف يف املش�اع يف الفقه 

اإلسامي.

��� د. حممد رساج، النظام املرصىف اإلسامى، دار الثقافة، القاهرة، �989، ص��7.
��� د.عبد السام العبادى، سندات املقارضة، بدون،ص4.
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- يمث�ل الص�ك نصيبًا ش�ائعًا يف موج�ودات وحقوق امل�رشوع وديونه الت�ي عليه للغري، 

وهل�ذا، ف�إن إنتقال ح�ق امللكية ال يرد عىل الصك ب�ل عىل ما يدل عليه من ص�ايف قيمة األعيان 

واحلقوق.

- صاحب الصك يس�تحق املش�اركة يف ناتج املرشوع املمول م�ن أموال الصك، فيحصل 

عىل نصيبه من العائد ويتحمل نصيبه من اخلس�ارة يف حدود ما يمثله الصك، باعتباره رب مال 

يف اختصاصه يملكه وما يطرأ عليه من عوارض.

- رشوط التعاق�د حتدده�ا وثيقة إصدار الصك، وهي تش�تمل عىل البيان�ات واملعلومات 

املطلوبة رشعا يف التعاقد .

- هناك عاقات تنش�أ بالتعامل بالصكوك بن األطراف، فتوجد عاقة بن حامل الصك 

وغ�ريه م�ن محلة الصكوك، وهذه عاقة بن الرشكاء يف ملك واحد، وعاقة بن محلة الصكوك 

واجلهة املصدرة له، وهي عاقة رب مال بمضارب وليست عاقة دائن بمدين . 

- الصكوك املالية اإلسامية متوافقة مع أحكام الرشيعة من حيث األنشطة واالستثامرات 

الت�ي تعمل فيها، أو م�ن حيث طبيعة العاقة بن أطرافها، فا تتضم�ن دفع فائدة حمددة مقابل 

التمويل، أو غري ذلك من املحظورات الرشعية يف املعامات . 

1 /2:  أنواع الصكوك:

يمكن أن تتنوع الصكوك اإلسامية إىل أنواع عديدة باعتبار آجاهلا وجماالت التوظيف، أو 

اجلهة التي تصدرها، ويمكن أن نميز بن األنواع التالية من الصكوك :
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1/2/1: حسب اآلجال:

تنقسم الصكوك وفقًا لآلجال إىل صكوك قصرية األجل، �ويطلق عليها البعض شهادات 
اإليداع أو االستثامر� ملدة ثاثة شهور أو ستة شهور أو سنة، وصكوك متوسطة األجل وأخرى 

طويلة األجل . 

أوالً: حسب الصيغة:

وتتن�وع الصكوك حس�ب الصيغ�ة إىل صك�وك املضارب�ة، وصكوك اإلج�ارة، وصكوك 
املش�اركة، وصكوك الس�لم، وصك�وك اإلس�تصناع، وصك�وك املتاجرة، وصكوك األس�هم، 

وصكوك القرض احلسن . 

ثانيًا: حسب طبيعتها:

يمكن أن تكون الصكوك ذات أجل حمدد �س�نة أو س�نتن أو ثاث س�نوات..� وصكوك 
الصك�وك  أن تك�ون  باالس�تمرارية، ويمك�ن  النش�اط االس�تثامري  يتص�ف  دائم�ة، حي�ث 
 متناقص�ة بمعن�ي أنه يتم اس�رتداد جزء م�ن قيمة الصك س�نويًا، وصكوك متزاي�دة حيث يعاد 

استثامر العائد.

ثالثًا: حسب القطاع االقتصادي:

صكوك تستثمر يف القطاع الزراعي أو يف الصناعي أو يف قطاع التجارة… الخ .  

رابعًا: حسب التخصيص:

وتنقس�م الصك�وك وفق�ًا هل�ذا االعتبار إىل صك�وك عامة وأخ�رى خمصص�ة، والصكوك 
املخصص�ة ه�ي الت�ي تص�در لتموي�ل م�رشوع معن، أم�ا العام�ة فت�وزع حصيلتها ع�ىل مجيع 

االستثامرات التي يقوم هبا املرصف���. 

��� د. معب�د اجلارح�ى، نحو نظام نقدى وماىل إس�امى اهليكل والتطبيق، مطبوع�ات االحتاد الدوىل للبنوك 
اإلسامية، القاهرة، ص 74.
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2/2/1: حسب جماالت التوظيف:

يقصد هبا جماالت توظيف الصكوك وأهم جماالهتا ما ييل:- 

أوالً: صكوك املضاربة:

ه�ي التي يق�وم من خاهلا املرصف اإلس�امي بتقدي�م رأس مال الصكوك إىل مس�تثمر، 
وحي�دد حص�ة كل طرف يف الربح وتس�لم األم�وال للمس�تثمر باعتباره مضارب�ًا، وهي صاحلة 
لألع�امل االس�تثامرية املتوقع ربحها، فتم�ول األصول واملواد اخلام والنفق�ات املتغرية األخرى 

وتصلح يف جماالت التصنيع واملقاوالت وغريها.

ثانيًا: صكوك اإلجارة:

فتس�تثمر حصيلته�ا يف رشاء أصول إنتاجية عىل أن يعاد تأجريها إىل مس�تخدميها، ومعني 
ذل�ك أهنا تق�ع عىل أعيان تصلح الس�تغال منفعته�ا، مع اس�تمرار بقائها لفرتة طويلة نس�بيًا، 
وتصلح هذه الصيغة لألنش�طة االستثامرية املتوقع هلا توليد تدفقات نقدية يف املستقبل، ويمكن 
أن تنتهي اإلجارة بالتمليك إذا تضمنت املدفوعات التي حيصل عليها املالك األقساط الثانوية، 
كام يمكن النص يف العقد عىل بيع األصل املؤجر يف هناية املدة إىل املستأجر، والعائد عىل صكوك 

اإلجارة معروف وحمدد مسبقًا.

ثالثًا: صكوك السلم:

تس�تثمر حصيلته�ا يف رشاء س�لع جي�ري اس�تامها يف املس�تقبل. أم�ا صكوك االس�تصناع 
فتخصص احلصيلة لتصنيع وبيع املعدات واآلالت واألدوات الصناعية ثم بيعها للراغبن فيها. 

ويف كل ه�ذه الص�ور للصكوك وغريها من الصور األخرى �صكوك املتاجرة واألس�هم� 
ناحظ اس�تمرار متلك موجودات هلا قيم مالية، وهذا االس�تمرار يتضمن مس�ئولية من املالك 
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مل�ا يق�ع عىل هذه األعيان املالية م�ن خماطر، مثل انخفاض القيمة الس�وقية لبضاعة املضاربة، أو 
لألصول املؤجرة كام يف اإلجارة أو انخفاض القيمة السوقية لبضاعة السلم وآالت االستصناع، 

وهذا ما يسمي يف الفقه بالغنم، وهو الذي يبيح الربح احلال، للقاعدة: »الغنم بالغرم« . 

رابعًا: صكوك القرض احلسن:

فا يكون الغرض من إصدارها حتقيق عائد، وإنام تستخدم لتمويل حاجات عامة���، وتصدر 
عن احلكومة أو عن البنك املركزي، لدعوة األفراد القادرين للقيام بدورهم االجتامعي، كام يمكن 
أن يبيعها البنك املركزي لبعض البنوك، كام يمكن أيضًا أن تصدرها بعض البنوك وختصص مواردها 
للقرض احلسن، وهي صكوك ال تستحق عائدًا، ألن الزيادة عن القرض ربا حمرم، ويضمن مصدر 
صكوك القرض احلس�ن - س�واء كان احلكومة أو البن�ك املركزي، أو البن�وك- قيمتها عند انتهاء 

األجل، وسنلحظ دورًا مهام هلا يف توفري بعض االحتياجات التمويلية احلكومية.

وصكوك القرض احلسن أداة متويلية ليس لغرض االستنامء، وإنام لتحقيق أغراض إجتامعية 
وإنس�انية وتكافلية، أما الصكوك األخرى - غري القرض احلس�ن- فغايتها احلصول عىل الربح 
من اس�تثامر مواردها اقتصاديًا، وهكذا تتس�ع أغراض الصكوك لتش�مل األغراض االجتامعية 

والتكافلية بجانب هدف احلصول عىل الربح. 

2/1/�: حسب اجلهة التي تصدرها: 

تنقسم الصكوك وفقًا للجهة املصدرة إىل:

أوالً:  صكوك حكومية.

ثانيًا: صكوك الرشكات.

ثالثًا: صكوك البنوك.

��� د. معبد اجلارحى، املرجع السابق، ص43.
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أوالً: صكوك حكومية:

الصكوك التي تصدرها احلكومات تس�تخدم حصيلتها يف توفري الس�لع واخلدمات العامة 
ويف استغال املوارد الطبيعية، وتشمل:

�- صكوك اإلجارة.

�- صكوك االستصناع.

3- صكوك السلم.

4- صكوك املشاركة املتناقصة.

5- صكوك القرض احلسن.

وهذه الصكوك فضًا عن استخدام حصيلتها يف توفري السلع واخلدمات العامة، يمكن أن 
تس�تخدمها الدولة كوسيلة من وس�ائل تعبئة املدخرات، ويف نفس الوقت تشجيع االستثامر يف 

بعض القطاعات حسبام حيتاجه برنامج التنمية .

وصكوك اإلجارة تصلح لتوفري املعدات واآلالت واملباين والسفن والطائرات، وغريها من 
األص�ول اإلنتاجية طويلة األجل، وهي ما تصلح لتوف�ري احتياجات الدولة من هذه األصول، 
وتبدو مناس�بتها ألحوال األف�راد املكتتبن فيها من حصوهلم عىل عائد معروف وحمدد مس�بقًا، 
وم�ن انخف�اض درجة املخاط�رة يف متلكها، نظ�رًا ألن الطرف الذي يصدره�ا هي احلكومات. 
وتش�هد الس�وق املالي�ة حاليًا يف بعض الدول التوس�ع يف اس�تخدام صكوك اإلج�ارة يف متويل 

برامج اإلنفاق احلكومي.

أم�ا صكوك املش�اركة املتناقصة فتبدو صاحيتها لتوفري االحتياجات االس�تثامرية وبعض 
املراف�ق العام�ة للدولة التي تدر دخ�ًا يتمثل يف ثمن بيع خدماهت�ا للجمهور، وتنخفض درجة 

املخاطرة فيها لقيام الدولة بدفع حصة املكتتبن عىل أقساط . 
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ثانيًا: صكوك الرشكات:

وبالنسبة للصكوك التي تصدرها الرشكات اخلاصة فيتحدد غرضها يف توفري املوارد املالية 
لتمويل احتياجات رأس املال الثابت ورأس املال العامل، وهي تتنوع تنوعًا كبريًا، فهناك:- 

�- صكوك املش�اركة يف الربح: التي من ش�أهنا أن تفي بحاجات املرشوعات لرأس املال 
خ�ال الف�رتة الت�ي متيض بن ب�دء اإلنتاج وتس�ويقه �أي توفري النفق�ة املتغرية�، ك�ام يمكن أن 

تستخدم يف توفري األصول الثابتة.

�- صك�وك املضاربة املطلقة، واملقيدة: والتي تتمكن من خاهلا املؤسس�ات من احلصول 
ع�ىل التمويل الذي حتتاجه مع احتفاظها ب�اإلدارة، وهي اخلاصية التي تتمتع هبا املضاربة حيث 
تكون اإلدارة من اختصاص العامل فقط، كام تصلح  هذه الصيغة يف متويل األنش�طة التجارية، 

ويف تقليب األموال يف األسواق بغية احلصول عىل الربح.

ومن أمثلة صكوك الرشكات أيضا ما يس�مي بصكوك االس�تثامر، وصكوك التمويل ذات 
العائد املتغري الصادرة بالقانون رقم �46 لسنة 88 يف مرص. 

ثالثًا: صكوك البنوك:

بالنسبة للصكوك التي تصدرها البنوك اإلسامية فناحظ أهنا متنوعة تنوعًا كبريًا، وينبغي 
بداي�ة أن نف�رق بن الصك�وك التي تصدره�ا البنوك لتموي�ل عملياهتا االس�تثامرية، وبن تلك 
الصكوك التي تدير البنوك عمليات إصدارها لصالح الغري - مثل صكوك اإلجارة احلكومية- 

مع ماحظة أن البنوك يمكن أن تكتتب بجزء من مواردها يف هذه الصكوك . 

وتش�مل الصك�وك التي تصدرها البنوك اإلس�امية طائفة عريضة متنوع�ة منها: صكوك 
املضاربة �املخصصة والعامة�، صكوك املشاركة �الدائمة، الثابتة، املتناقصة�، صكوك اإلجارة، 
صكوك الس�لم، صكوك اإلستصناع، صكوك البيع اآلجل، صكوك املرابحة، صكوك املتاجرة 

يف السلع واملتاجرة يف األوراق املالية.
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وتتمي�ز هذه الصكوك بقدرهتا عىل تعبئة مدخرات م�ن خمتلف الفئات، نظرًا لتنوع األجل 
�قصري، متوسط، طويل�، وتنوع الفئات من حيث املبالغ املالية، وتنوع األغراض، واالستجابة 
للرغب�ات �صك�وك خمصصة�، ومن حيث طريقة احلصول عىل العائد �عائد رأس مايل أو عائد 
دوري�، وم�ن حيث الس�يولة، صكوك متداولة يف الس�وق الثانوي وصكوك غ�ري متداولة، أو 
يتعهد البنك برشاء ما يعرضه للبيع، محلة الصكوك، أو مؤسسة أو جهة أخرى ملتزمة بالتسييل 
للص�ك، ومن حيث تدنية املخاط�رة �مثل الصكوك العامة للتنوي�ع يف توظيفاهتا، أو الصكوك 
املضمونة من طرف ثالث، أو املؤمن عليها تأمينًا تكافليًا . حيث يدافع البعض عن رضورة توفري 
ضامن للصكوك للرغبة الش�ديدة يف اختاذ الوس�ائل إلنجاح البنوك اإلسامية خاصة مع حداثة 

جتربتها ومع كثرة خماطر الصناعة املرصفية وإنعكاس هذه املخاطر عىل االقتصاد بكامله���. 

ويظه�ر لن�ا مما س�بق اختاف أن�واع صكوك املص�ارف اإلس�امية لتلبي خمتل�ف رغبات 
املدخرين وتش�بع تفضياهتم وتناس�ب أوضاعهم مما جيعلها آداة فعالة للوصول إىل  أكرب حجم 

من املدخرات املحتملة . 

3/1 : اخلصائص املميزة للصكوك :

تعت�رب الصك�وك اس�تجابة خاق�ة يف جم�ال العمل امل�رصيف اإلس�امي، نظرًا مل�ا متثله من 
اس�تيعاب التطور يف س�وق اخلدمات املرصفية، الذي ش�هد تغريات نوعية عديدة، نشري هنا إىل 
اجت�اه العديد م�ن عماء املصارف من�ذ عقدي الثامنينات والتس�عينات إىل س�لوكيات مرصفية 
خمتلف�ة، بنقل أمواهلم من حس�ابات الودائع إىل خدمات مرصفية خمتلف�ة يطلق عليها »منتجات 

مرصفية«، فأصبح الذي يامرس نشاط االستثامر هي املؤسسات وليس األفراد ���. 

��� د. منذر قحف، س�ندات القراض وضامن الفريق الثالث وتطبيقتها ىف متويل التنمية ىف الباد اإلس�امية، 
جملة االقتصاد اإلسامى، جامعة امللك عبد العزيز، جملد � ، سنة �409ه� ، ص �4.

��� صادق راشد الشمرى، خدمات وحدات الثقة وإمكانية إدخاهلا إىل املصارف العراقية، جملة إحتاد املصارف 
العربية، يناير �005، ص �7.
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حيث حتوذ املؤسس�ات مهارات وقدرات وخربات مؤسس�ية يف نشاط االستثامر، ال تتوفر 
لألف�راد، فضًا عن أن هذه املؤسس�ات تقدم تش�كيًا خمتلفًا م�ن األدوات املالية تلبي حاجات 

ورغبات قطاعات عديدة يف املجتمع، ومتنح عوائد أعىل وأفضل من الودائع املرصفية . 

ويعترب ظهور »املرصفية الشاملة« أبرز اإلنعكاسات التي أفرزهتا حدة املنافسة يف األسواق 
املرصفي�ة، خ�رج هبا اجلهاز امل�رصيف من إطار العم�ل التقلي�دي املعتمد عىل عملي�ات اإليداع 
والق�روض املرصفي�ة إىل دور أوس�ع وأش�مل يس�تجيب للتغ�ريات يف العمل امل�رصيف، فكان 
التحرك يف أنشطة هذه املصارف نحو تغليب أدوات االقتصاد احلقيقي، انعكس ذلك يف جانب 
األص�ول يف األنش�طة التمويلي�ة طويلة األجل، ومنه�ا بصفة خاصة التموي�ل احلكومي العام، 
والقي�ام بأعامل الصريفة االس�تثامرية واملس�امهة يف املرشوعات اجلديدة، والتوس�ع يف عمليات 
التأج�ري لألصول اإلنتاجية وغريها من نش�اطات االس�تثامر املختلفة مثل إنش�اء واملس�امهة يف 
إنش�اء رشكات االس�تثامر املؤس�ي، ورشكات رأس امل�ال املخاطر، وتكوين حمافظ اس�تثامرية 

للعماء... الخ.

إن الصكوك املرصفية اإلسامية تعترب آداه فعالة توظف التطورات يف السوق املايل واملرصيف 
خلدمة أهداف املرصفية اإلسامية، حيث تستفيد من التحول يف طبيعة الدور التقليدي للبنوك، 
ومن ظهور األدوات املالية القابلة للتداول، ومن فكرة املرصفية الشاملة، وذلك لتوفري خدمات 
مرصفية واس�تثامرية إسامية تش�بع اختيارات ورغبات املدخرين، ويف نفس الوقت تربز الدور 

التنموي للمصارف اإلسامية بعيدًا عن القروض بفائدة وعن القامر واملضاربات املحرمة.

* * *
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املبحث الثاني

أسس وقواعد إصدار وتداول الصكوك

نتعرض فيام ييل لألس�س التي تنظ�م إصدار وتداول الصكوك املالية اإلس�امية، وتنطلق 
هذه األسس والقواعد من مقاصد وقواعد وأحكام الرشيعة، حيث نري أن اجلانب االقتصادي 
يف اإلسام يستهدف حتقيق العمران عىل نحو من الصاح والعدالة توفريًا إلحتياجات اإلنسان 
الت�ي الب�د منها ليقوم بواج�ب العبودي�ة هلل رب العاملن وينطل�ق يف األرض متحليًا باألخاق 

والقيم السديدة .

1/2: األسس والقواعد الشرعية:

1/1/2: تداول األموال مقصد رشعي:

من اس�تقراء مصادر وأحكام الرشيعة اإلس�امية نخلص إىل أن من بن املقاصد الرشعية 
يف األم�وال رواج األم�وال أي دوران�ه بن أيدي كثري من الناس بوج�ه حق، فقد رشعت عقود 
املعامات لنقل احلقوق املالية بمعاوضة أو بتربع، بل وتس�هيًا للرواج رشعت عقود مش�تملة 
عىل يشء من الغرر مثل السلم واملزارعة والقراض، كام أن من معاين الرواج إنتقال املال بأيدي 
عديدة يف األمة عىل وجه ال حرج فيه عىل مكتسبه، وذلك بالتجارة واملعاوضة لتيسري دوران املال 
عىل أفراد األمة ���، كام يفهم من قوله تعاىل: ﴿   ڳ   ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ﴾ �احلرش:�7. 

كام ناحظ هذا املقصد، وهو التداول لألموال بن أيدي كثري من أفرادها، يف إباحة الرشيعة 
لبعض العقود لقضاء حاجات الناس، وهي عىل غري قياس مثل املزارعة واملس�اقاة، واملضاربة، 

وما رشعت العقود إال ملصالح العباد، ودفع حوائجهم���. 

��� حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسامية، الرشكة التونسية للتوزيع، ص�75، وما بعدها.
��� الكاسانى، بدائع الصنائع، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،79/6.
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وانطاق�ًا م�ن قاعدة الت�داول التي يبتغيها اإلس�ام يف امل�ال فإن التصكي�ك والتداول يف 

السوق الثانوية لألدوات املالية اإلسامية هو من مقاصد الرشيعة اإلسامية . 

وهل�ذا، فإننا نري أن الرسعة والكفاءة يف توجيه األموال إىل القنوات املقبولة إس�اميًا، إنام 

حيقق مقاصد الرشيعة يف التداول والتنمية للامل . 

2/1/2: العقود الرشعية صاحلة إلنتاج أدوات مالية:

إن املباديء والعقود الرشعية يف املعامات توفر إمكانية كبرية إلنتاج أدوات مالية متنوعة، 

وما نعرفه من األدوات املالية اإلس�امية، وتش�مل متويل فائض التكلفة - املرابحة- ، وتقاسم 

األرب�اح - أي املضارب�ة- واإلجارة، واملش�اركة، والبي�ع اآلجل، إنام تس�تخدم كأحجار البناء 

األساسية إلنتاج طائفة واسعة من األدوات املالية األكثر تطورًا، مما يوحي بوجود إمكانية كبرية 

للتجديد والتوسع املايل يف األسواق املالية اإلسامية ���. 

وهن�اك مب�دأ آخ�ر يدعم ه�ذا التفكري، وه�و القاعدة الرشعي�ة التي تقول ب�أن األصل يف 

املعامات اإلباحة، وهلذا، فإن الفهم الس�ديد للمعامات يف الرشيعة يرى أن عقود املعامات 

الت�ي نعرفه�ا مث�ل املضارب�ة واملش�اركة واملرابحة واإلج�ارة … وغريه�ا، إنام هي ن�امذج لعقود 

املعامات يف الرشيعة اإلسامية، وليست حرصًا جلميع العقود اجلائزة يف الرشيعة، وليس أدل 

عىل ذلك من توس�ع الرشيعة يف سبل إلتقاء وتزاوج عنرصي العمل واملال فأجازته بوجود مال 

م�ن ط�رف وعمل م�ن طرف آخر ك�ام يف املضاربة، أو بوج�ود املالن والعمل م�ن الطرفن، أو 

العمل بدون املال كام يف رشكة الصنائع والوجوه وغري ذلك.

ك�ام أباح�ت الرشيعة بع�ض البيوع رغم وجود الغ�رر فيها للحاجة إليها كام يف بيع الس�لم 

��� زامر إقبال، النظم املالية اإلسامية، جملة التمويل والتنمية، البنك الدوىل، يونية �997،ص�9.
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استثناء من بيع املعدوم وذلك لتمكن صاحب السلم من اإلنتاج بتوفري املال هلم، وذلك بقبض 
ثمنه مسبقا ���. 

فعق�ود التمويل اإلس�امي ينبغ�ي أن تعترب أصًا يقاس عليه، هذا م�ن ناحية، ومن ناحية 
أخرى ينبغي أن يتم استحداث عقود جديدة إنطاقًا من عدم التعارض مع القواعد واألحكام 
الرشعي�ة، فمثًا يمكن توس�يع عقود التمويل املايل اإلس�امي بحيث تش�مل تقدي�م النقود أو 

األصول الثابتة أو املتداولة ملن يعمل هبا عىل حصة من املنتج برشوطها وخصائصها . 

ياح�ظ أن اهليكل التموييل اإلس�امي حيتوي ع�ىل أدوات متويل كبرية م�ن حيث العدد، 
ولكل منها أمهيتها ومكانتها بحيث ال نستطيع بسهولة ويف كل األحوال أن نقول أنه رغم تعدد 
األدوات فهن�اك أداة مركزي�ة واح�دة تتمحور حوهلا بقي�ة األدوات، كام هو احل�ال يف التمويل 

بنظام الفائدة . 

أم�ا من حيث التنوع والتاميز والتش�ابه فياحظ أن اهليكل التموييل اإلس�امي حيتوي عىل 
أدوات متويلي�ة متش�اهبه، لكن لكل أداه خصوصيتها س�واء من حيث م�ا تقدمه لكل طرف من 
حق�وق، وم�ا حتمله له م�ن أعباء والتزام�ات، أو من حيث م�ا هو متاح هلا من جم�االت العمل 

واالستخدام ���. 

1/2/�: حتريم الربا والغرر واملقامرة:

حت�رم الرشيع�ة يف املعامات الربا والغ�رر واملقامرة وال�رر والغبن، ويف ه�ذا يقول ابن 
رش�د: » وإذا اعت�ربت األس�باب الت�ي من قبله�ا ورد النه�ي الرشعي يف البيوع، وهي أس�باب 

��� مصطفى الزرقا، عقد االس�تصناع ومدى أمهيته ىف االس�تثامرات اإلس�امية املعارصة، املعهد اإلس�امى 
للبحوث والتدريب، البنك اإلسامى للتنمية، ص �6.

��� د. ش�وقى دنيا، األدوات املالية املس�تخدمة ىف متويل املرشوعات، ندوة الصناعة املالية اإلس�امية، البنك 
اإلسامى للتنمية، �000م، �/5004.
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الفس�اد العامة وجدت أربع�ة : أحدها حتريم عن املبيع، والثاين الرب�ا، والثالث الغرر، والرابع 
ال�رشوط التي تؤول إىل أح�د هذين أو ملجموعهام، وهذه األربعة هي باحلقيقة أصول الفس�اد، 
وذلك أن النهي إنام تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع أو ألمر من خارج . وأما التي ورد النهي 
فيها ألس�باب من خارج : فمنها الغش، ومنها الرر، ومنها ملكان الوقت املس�تحق بام هو أهم 

منه، ومنها ألهنا حمرمة البيع « ���. 

والصك�وك املالية اإلس�امية ختلو م�ن الربا ألهنا وثائ�ق متثل حصة يف ملكي�ة موجودات 
وأعي�ان ومناف�ع ودي�ون خمتلطة، والغال�ب فيها األعي�ان، فخلت من الربا، بخاف الس�ندات 
بفائ�دة حمددة، فهي من الربا املحرم، ألهن�ا مبادلة نقد حارض بدين آجل مقابل الزيادة، وكذلك 

القروض أو أدوات الدين بفائدة.

والنظام الرأس�اميل الس�ائد حاليًا نظ�ام يتمركز حول اإلق�راض بفائدة، فالبن�وك التجارية 
تق�رض عمائه�ا بفائدة، واحلكومة تصدر الس�ندات مقابل فائدة، ومعني ذلك أن نس�بة كبرية 
من املوارد تصل من مالكيها إىل املس�تثمرين عن طريق مؤسس�ات اإلقراض الربوية. وصحيح 
أن مؤسس�ات اإلقراض توظف بع�ض أموال مودعيها مبارشة لدي املؤسس�ات اإلنتاجية، إال 
أن�ه لتحقيق املوازنة بن هيكل اس�تخدامات والتزامات املرصف، ف�إن املرصف الربوي يضطر 
إىل تقديم تلك املوارد ملس�تخدميها عىل ش�كل قروض بربا س�واء كانوا من املس�تثمرين أو من 
املس�تهلكن، م�ا داموا قادرين عىل س�داد ما عليهم من قروض وما يض�اف عىل تلك القروض 
من ربا، وهكذا تساهم عملية إصدار القرارات ذات القاعدة اإلقراضية يف حتديد معدل توازين 
للربا يف س�وق امل�ال، ويمثل النافذة التي تنف�ذ فيها اآلثار النقدية عىل عملي�ة إصدار القرارات 

ذات القاعدة اإلنتاجية ���.

أم�ا الصك�وك املالية اإلس�امية فا تتضمن فائ�دة، إنام ربح نات�ج عن العملي�ة اإلنتاجية 

��� ابن رشد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، مكتبة الكليات األزهرية، �986، �/�93.
��� د.معبد اجلارحى، مرجع سبق ذكره.
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يف صك�وك املش�اركات وصكوك املتاج�رات �املرابحة، البيع اآلجل�، وعائ�د حمدد مقطوع يف 

صكوك اإلجارة لألصول . 

وبذل�ك تق�دم الصكوك أدوات مالية تتداول يف الس�وق، فينش�أ لدينا س�وق أوراق مالية 

حمررة من الربا واملقامرة . 

1/2/�: منع االحتكار واملضاربات:

حت�رم الرشيع�ة ال�رر بالغ�ري، س�واء كان هذا ال�رر يف ماله أو يف نفس�ه، ومن وس�ائل 

اإلرضار االحتكار، وهو حجب الس�لع عن الس�وق حتي يغلو سعرها، وذلك بفعل هذا املنع، 

وليس بفعل تغري الطلب نتيجة لتغري الدخل أو األذواق أو زيادة السكان... الخ .

ويظه�ر االحت�كار يف أس�واق األوراق املالي�ة بام يس�مي عمليات اإلحراج، حيث يس�عى 

املضاربون جلمع وحبس كل الصكوك التي من نوع واحد يف يد واحدة، ثم التحكم يف السوق، 

وق�د برزت ه�ذه الترصفات يف األس�واق املالية املعارصة فأحدثت ف�ويض واضطراب وضياع 

للثروات. يقول رسول اهلل r: »ال حيتكر إال خاطيء« ��605 صحيح مسلم ����8/3.

ولذل�ك، ف�إن الس�وق اإلس�امي ل�ألدوات املالي�ة بأنواعه�ا يس�تبعد ه�ذه اإلجتاه�ات 

االحتكارية، واملضاربات، واملامرس�ات غ�ري املرشوعة، وبعض الباحثن املس�لمن املعارصين 

يفرق�ون بن األرباح الناجتة عن التوقعات الرش�يدة يف س�وق األوراق املالي�ة، واألرباح الناجتة 

ع�ن املضارب�ات، وي�رون أن األويل ال غب�ار عليها، بل هي مطلوبة لتنش�يط الطلب يف الس�وق 

وتعميق السوق، أما الثانية فهي الضارة والتي حيكم عليها بالتحريم ���. 

��� يوسف كامل، فقة االقتصاد النقدى، دار القلم، ط �4،�00،ص 385.
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1/2/�: اإلفصاح عن قواعد توزيع العائد:

تبن لنا مما سبق يف أنواع الصكوك املالية اإلسامية التي يتم االكتتاب فيها بغرض احلصول 
عىل عائد، أهنا تش�كل صكوكًا قائمة عىل قاعدة املش�اركة، أي عىل مبدأ اقتسام الربح واخلسارة 
الناجت�ة عن النش�اط املم�ول، أو صكوك قائمة عىل االجت�ار مثل املرابحة والبي�ع اآلجل، و هذه 
أيض�ًا ينت�ج عنها رب�ح عبارة عن الفرق ب�ن تكلفة الرشاء وس�عر البيع، أو صك�وك قائمة عىل 

التأجري للمعدات واألصول، وهي تولد عائدًا حمددًا كمبلغ مقطوع كل فرتة.

ويعت�رب اإلفصاح عن قواع�د توزيع الربح أو العائد عىل املكتتب�ن �أو محلة الصكوك� من 
رشوط صح�ة التعامل بالصكوك، ويش�مل ذلك أمهية موافاة محل�ة الصكوك بمعلومات كافية 
م�ن األداء املايل وربحيته، وتفس�ري مدلوالته، وكيفية إدراج البيان�ات يف القوائم املالية املمكنة، 
 r وهذا اإلفصاح هو طريق كس�ب ثقة املدخرين، وهو مبدأ إس�امي أصيل، يقول رس�ول اهلل
»البيع�ان باخلي�ار م�ا مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا ب�ورك هلام يف بيعهام، وإن كذب�ا وكتام حمقت بركة 

بيعهام » ���53 صحيح مسلم ���64/3 ���.

ويف عق�ود ال�رشكات بصفة عامة جيب إعام الطرف املش�ارك بقواعد توزيع الربح، وهي 
مسألة جوهرية ألن مقصود الرشكة هو احلصول عىل الربح .

2/2: تداول الصكوك :

م�ن الناحي�ة الرشعية فإن ت�داول الصك�وك أي انتقال ملكية الصك من ش�خص إىل آخر 
ه�و من الترصف�ات اجلائزة رشعًا، فليس الص�ك إال وثيقة بام يمثله من أعي�ان ومنافع وديون، 
ويراعي يف التعامل والترصفات املتعلقة بالصكوك األحكام الفقهية يف الترصف يف أنواع امللك 
الت�ي يمثله�ا الصك، فالترصف يف الصك ترصف يف الع�روض، ومعروف أن أحكام الرشع ال 

��� يوسف كامل، مرجع سبق ذكر ص386.
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تض�ع قي�ودًا عىل الترصفات يف العروض إال إذا كانت أعياهنا حمرمة �كاخلمر� أو ش�اب التعاقد 
ظلم أو غش إىل آخره، وإنام تضع أحكام الرشيعة بعض القيود عىل الترصفات املتعلقة بالديون 

والنقود السائلة . 

فالنق�ود ختض�ع يف تبادهل�ا ألحكام الرب�ا فيام نعرفه من أح�كام عقد ال�رصف، كذلك فإن 
الترصف يف الديون خيضع لبعض الضوابط يف الرشيعة مثل حتريم بيع الدين بالدين، وحتريم بيع 

الدين بدين أكثر إىل أجل أطول، إىل غري ذلك من التفصيات الفقهية التي ليس جماهلا اآلن. 

واخلاصة هي أن املبدأ الذي نستقيه من أحكام املعامات يف الرشيعة التوسع يف الترصفات 
املتعلقة باألعيان والتقييد يف الترصفات املتعلقة بالنقود والديون . 

ولذل�ك إذا كان الص�ك ممث�ًا خلليط من الدي�ون واألعيان واملنافع والغال�ب فيه لألعيان 
فيجوز الترصف فيه بالبيع بمثل ثمنه أو أزيد أو أقل، أما إذا كانت الديون هي الغالبة فيام يمثله 
الص�ك، فيخض�ع تبادل الص�ك ألحكام بيع الدين يف الفقه اإلس�امي، وه�و ال جيوز بيعه إال 

بمثل ثمنه دون زيادة أو نقصان إلتزامًا بأحكام الربا.

وي�رى بعض الفقهاء املحدثن أن الصك إذا كان ممثًا خلليط من الديون واألعيان واملنافع 
فيج�وز التعامل فيه بالبيع والرشاء ألن الديون هن�ا ال تباع منفردة وإنام تباع متداخلة مع غريها 

من األعيان واملنافع استنادًا إىل القاعدة الفقهية القاضية بأنه جيوز تبعًا ماال جيوز قصدًا ���.

ونخرج من ذلك إىل جواز تداول الصكوك املالية اإلسامية وبيعها بمثل ثمنها أو أكثر أو 
أق�ل، مل�ا متثله من ديون وأعيان ومنافع، وهو احلاصل يف الواق�ع، أما مال ال جيوز بيعه إال بمثل 
ثمنه فهي الصكوك بديون أو قروض حذرًا من أحكام الربا . ولدينا ثاث أحوال حتكم عملية 

تداول الصكوك:

��� د. حممد رساج، مرجع سبق ذكره،ص �74 نقًا عن د.حسن حامد حسان.
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األوىل: مال الصكوك املكتتب فيه اليزال نقودًا، ومل يتحول بعد إىل أصول فإن تداوله يأخذ 
حكم بيع النقد بالنقد . 

الثاني�ة: مال الصكوك حتول إىل موجودات خمتلطة م�ن األعيان واملنافع والنقود والديون، 
فإن تداوله يأخذ حكم تداول عروض التجارة . 

الثالثة: إذا صار مال الصكوك ديونًا فقط، يأخذ حكم التعامل بالديون. 

وهل�ذا، جيوز تداول الصك بعد إص�داره بثمنه األول جلهة اإلصدار إذا كان هذا منصوصًا 
علي�ه يف رشوط اإلص�دار، وحي�دث هذا يف األح�وال التي ال يتداول فيها الص�ك يف البورصة، 
وإن�ام تتعهد بتس�ييله جهة إصداره، أم�ا إذا متتع الصك بخاصية الت�داول يف البورصة فإنه جيوز 
بيعه بالثمن الذي يتحدد يف الس�وق بناء عىل تقييم املوجودات التي يمثلها الصك، أو غري ذلك 

من مؤرشات التسعري بالصكوك، فكل ذلك جائز ال خاف فيه . 

ك�ام جيوز رشاء الص�ك من قبل جهة اإلص�دار أو من قبل األفراد أو املؤسس�ات األخرى 
وفقًا للقواعد املنظمة يف نرشة اإلصدار . 

3/2: تداول الصكوك حمليًا وعامليًا:

م�ن القضاي�ا املهمة يف تنمية أي أداة مالي�ة هي بحث كيفية توفري تداوهلا يف الس�وق املايل، 
ألن هذا التداول يوسع قاعدة املتعاملن باألداة املالية، ويعمق التعامل هبا، بمعنى وجود حركة 

مستمرة بيعًا ورشاء مما يكسب الورقة صفة الورقة املالية اجليدة والكفؤة . 

وعند دراس�ة إص�دار الصكوك، أيا م�ا كان نوعها، ينبغي البحث جدي�ًا يف توفري تداوهلا، 
ونظرًا حلداثة املصارف اإلس�امية هي ذاهتا مقارنة بالبن�وك التقليدية، وحلداثة تعاملها يف جمال 
الصك�وك، ولعدم وجود س�وق نقدية للبنوك اإلس�امية، فإن هناك تص�ورات لتوفري التداول 

للصكوك اإلسامية  . 
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�- قي�ام املرصف املصدر بالتعهد برشاء الصكوك املعروضة للبيع من قبل املكتتبن وجيوز 
فقها أن ينص يف رشوط اإلصدار إعادة رشائها بنفس سعر الرشاء، أو بسعر خمتلف لكن يكون 

أساس احتساب هذا السعر معلنًا للمكتتبن . 

� - قي�ام البنك اإلس�امي للتنمية، ب�رشاء الصكوك املعروضة للبي�ع، ويتصور أن يكون 
ذلك وفق ترتيب مسبق معه . 

3 - عمل ترتيبات بن جمموعة من البنوك اإلسامية للقيام برشاء وبيع الصكوك اإلسامية 
التي تصدر عن هذه املجموعة، ويكون هذا بمثابة سوق نقدية عىل نطاق حمدود .

4 - قيام مركز إدارة السيولة بالبحرين، الذي تم إنشاؤه بن جمموعة من البنوك اإلسامية، 
برشاء الصكوك املعروضة للبيع، ويقتيض هذا ترتيب مصادر متويلية هلذا املركز ليقوم بنشاطه يف 
هذا املجال، عىل أنه يمكن تصور إعادة بيع بعض الصكوك لبعض البنوك اإلس�امية لتوظيف 

فائض السيولة . 

5 - قي�ام البن�وك اإلس�امية املصدرة للصكوك بتأس�يس جمموعة من رشكات االس�تثامر 
األس�ايس �رشكات استثامر - تأمن تكافيل، صناديق اس�تثامر إسامية..� وقيام هذه الرشكات 

بدور صانع السوق هلذه الصكوك، أي قيامها برشاء وإعادة بيع هذه الصكوك . 

6 - ط�رح ه�ذه الصكوك يف الس�وق امل�ايل للدول اإلس�امية ثم يف األس�واق اخلارجية، 
وذلك بعد اتساع قاعدة هذه الصكوك من املتعاملن من األفراد ومؤسسات االستثامر والبنوك 

اإلسامية األخرى، وتنوع هذه الصكوك . 

ويمك�ن االنتفاع بتجرب�ة ماليزيا يف هذا املج�ال، من ناحية قيام البن�وك املركزية يف الدول 
اإلس�امية ب�رشاء حص�ة م�ن الصك�وك، كن�وع م�ن األوراق املالي�ة الت�ي يتعامل فيه�ا البنك 
املرك�زي..، أو تش�جيع البن�وك األعضاء عىل حي�ازة حصة من هذه الصكوك، وذلك لتوس�يع 

قاعدة التعامل بالصكوك اإلسامية. 
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وق�د تعرضنا س�ابقًا إىل أمهي�ة توفري ضامن قيم�ة الصكوك، وخاصة يف بداي�ة التعامل هبا، 
توف�ريا لثقة املتعامل�ن، ويكون هذا الض�امن بطريقت�ن: األول: ضامن الفريق الث�اين والثالث: 
صيغة التأمن التكافيل، بدفع نسبة من الربح هلذا الغرض . وهذه الصيغة جائزة، ألهنا من باب 

التكافل .

* * *
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املبحث الثالث

أهمية ودور الصكوك

1/3: أهمية الصكوك:

ت�أيت أمهية الصك�وك من الواقع احل�ايل للباد اإلس�امية، ومن اهلدف املأمول من إنش�اء 
املص�ارف اإلس�امية، فالواق�ع احلايل لل�دول اإلس�امية يش�ري إىل رضورة اإلرساع يف تطوير 
واس�تحداث أوعية إدخارية تتناس�ب مع النمو املتس�ارع يف حجم املدخرات من ناحية، وتوفري 
فرص الستغال هذه املدخرات يف النشاط االستثامري من ناحية أخرى، أما اهلدف املأمول فهو 

إبراز وتعميق الدور االستثامري والتنموي للمصارف اإلسامية . 

ويعت�رب إص�دار الصكوك اإلس�امية خط�وة يف االجتاه الس�ليم، بالنظ�ر إليه�ا كأداة مالية 
حديثة، تش�بع تفضيات املدخرين وتسهم يف تيسري تنمية أسواق رأس املال، فضًا عام تتصف 
به من التنويع وفقًا لآلجال واألغراض وجمال االس�تخدام والفئات … الخ يتيح حرية االختيار 

للمدخرين وللمستثمرين لألداة املالية التي تتاءم مع احتياجاهتم . 

وينظر إىل الصكوك اإلسامية بأنواعها املختلفة عىل أهنا نوع من أنواع االبتكارات املالية، 
الت�ي تتم داخل إطار النظام املايل املرصيف اإلس�امي، وتأس�س عىل قواع�د املعامات يف الفقه 

اإلسامي . 

وط�رح الصك�وك يوس�ع م�ن األدوات املالي�ة وينش�ط س�وق رأس امل�ال، فتق�ل احلاجة 
إىل االق�رتاض برب�ا، فمع اتس�اع ت�داول الصكوك اإلس�امية وجتاوهبا مع احتياجات الس�وق 

�املدخرين واملستثمرين والدولة� يقل االعتامد عىل آلية الديون بالفوائد . 

ويأيت هذا من أمهية الصكوك باعتبارها أداة مالية تنمي جانب الطلب يف السوق املايل، وهو 
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اجلان�ب اهل�ام يف تنمية الس�وق املالية، حي�ث إن أهم حمرك لألموال يف أي نظ�ام مايل هو جانب 
الطلب، والذي يتكون من األدوات املالية ذاهتا ���.

فض�ًا ع�ن دور الصك�وك كأداة مالية لتوف�ري االحتياجات الرس�مية بمختل�ف أنواعها، 
وهن�اك نقطة هامة، وه�ي دور الصكوك وخاصة احلكومية يف طرح أداة مالية إس�امية، تكون 
أساس�ًا حلس�اب تكلفة الفرصة املضاعة، من املنظور اإلس�امي، وهبذا يمك�ن النظر إىل العائد 
املوزع عىل الصكوك احلكومية عىل أنه الفرصة املضاعة، وليس س�عر اإلقراض الربوي . حيث 
إن الس�ندات احلكومي�ة، تكرس معدل الفائدة عىل الس�ندات احلكومية باعتب�اره نفقة الفرصة 
املضاعة للس�يولة النقدي�ة يف أدين خماطرة، وعليه، تبدو أمهية الصكوك اإلس�امية احلكومية يف 

النظر إىل العائد الذي توزعه عىل أنه يمثل تكلفة الفرصة املضاعة يف نظام مايل إسامي . 

�/1/1: عملية التصكيك لالستثامرات: 

مت�ر عملي�ة إصدار الصك�وك بمراحل، يتم م�ن خاهلا حتديد حجم األصول االس�تثامرية 
أو الف�رص االس�تثامرية املطلوب متويلها وتقدير التكلفة االس�تثامرية هلا ثم حتويلها إىل صكوك 
باحلجم واألجل والرشوط املناس�بة للتمويل االستثامري املطلوب، ثم توزيع هذه الصكوك إىل 

فئات وآجال ورشوط إصدار تناسب فئات مستهدفة من املدخرين، وطرحها لاكتتاب . 

ويف تقديرنا، فإنه يمكن حتليل األنشطة  التي متوهلا الصكوك عىل املستوى الرسمي إىل:

أ- أنشطة متويلية:

أي تقدي�م التموي�ل للمرشوعات، كلي�ًا �كام يف املضارب�ة� أو جزئيًا �كام يف املش�اركة� أو 
لتوفري أصول تنتهي عند آجال حمددة �التمويل التأجريي�.

��� د. معبد اجلارحى، مرجع سبق ذكره، ص �8.
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وين�درج حتت هذا الن�وع، صكوك املضاربة، صكوك املش�اركة، صكوك اإلج�ارة املنتهية 
بالتملي�ك . وحت�ت كل واح�د منه�ا يمكن تصور أن�واع خمتلفة م�ن الصكوك، مث�ل الصكوك 
املخصص�ة والعامة، و املؤقتة والدائمة، والثابتة واملتغرية، كام يف املضاربات واملش�اركات . ويف 

األنشطة التمويلية نجد طرفا يقدم املال وطرفًا يتحمل اإلدارة . 

ب- أنشطة جتارية: 

أي القيام باالجتار يف الس�لع بأنواعها وتقليبها بالبيع والرشاء لتحقيق ربح، كام يف املرابحة 
واملتاجرة، والس�لم، واالستصناع، حيث تصدر الصكوك هبذه النوعيات، ويف هذه النوعية من 
األنشطة نجد طرفًا واحدًا يقدم التمويل ويتحمل املخاطرة، وقد تتمثل هذه املخاطرة يف خماطرة 
األعامل الناجتة عن تغري األس�عار.. الخ.، أو خماطرة االئتامن، أي مدي إنتظام العماء يف س�داد 
االلتزامات النقدية يف مواعيدها، وبخاصة أن اجلزء األكرب من التجارة يف هذه السلع واألصول 

يتم وفق صيغ البيع اآلجل واملرابحات، ويرتتب عليها ديون تستحق عىل املتعاملن .

2/3: متطلبات تطوير الصكوك :

ال يمكن تطوير وحتديث وابتكار األدوات املالية اإلس�امية وترسيخها يف األسواق املالية 
بدون توفر املكونات األخرى الرورية وتتمثل يف:- 

�/1/2: التوثيق واإلفصاح للمعلومات والرقابة: 

وذل�ك لض�امن االلت�زام بالضواب�ط الرشعي�ة يف املعام�ات، التي تتأس�س ع�ىل عاقات 
صحيح�ة ومعلوم�ة، حفظ�ًا ألموال الناس م�ن العبث والترصفات الفاس�دة، محاي�ة للمدخر، 

وترشيدًا لاستثامر . 

والسوق املحيل الذي تتداول فيه األدوات املالية ومنها الصكوك ال تنتظم إال إذا حتقق فيها 
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اإلفصاح الكامل، منعًا من املضاربات واالحتكارات وإطاق اإلشاعات، وذلك بتوفري ونرش 
البيانات واملعلومات املالية، فيتخذ املدخرون قراراهتم بناء عىل األوضاع احلقيقية للمؤسسات. 

وبذلك تقوم عملية الرقابة من واقع البيانات واملعلومات مما يعزز اجلدية واألمانة . 

�/2/2: توفر سوق أوراق مالية كفؤة:

تتمي�ز بالعمق واإلتس�اع حتي جت�د الصكوك جماالً للتس�ييل، ودور س�وق األوراق املالية 
حي�وي يف توس�يع قاع�دة املتعاملن يف األدوات املالية وتش�جيع املؤسس�ات عىل االس�تثامر يف 
األوراق املالية لتحقيق عائد، أو اللجوء إليها ملعاجلة نقص يف الس�يولة، كام تقوم الس�وق املالية 
بالتس�عري الكفؤ لألوراق املالية…الخ والتخصيص األمثل للموارد املالية، وتتيح سوق األوراق 
املالي�ة تعبئة املوارد املالية عن اإلصدارات العامة بدالً من اللجوء إىل املدخرين بصورة مبارشة، 

عىل ما يف ذلك من املزايا االقتصادية.

وبدون توفري هذه الس�وق، ومتتع الصكوك بالتداول، فإن االس�تفادة من الصكوك ستظل 
حمدودة للغاية، وال يقترص األمر عىل الصكوك فقط، بل إن عدم توفر هذه السوق يؤثر بالسلب 

عىل أداء املصارف اإلسامية يف جمموعها . 

وإذا كان دور س�وق األوراق املالي�ة يف النظ�ام الرأس�اميل الس�ائد حيوي�ًا يف تقدي�م وظيفة 
التخصيص. وحتقيق الكفاءة والش�فافية، فإن هذا الدور يبدو أكثر أمهية وإحلاحًا يف ظل النظام 
املايل اإلسامي، حيث تعتمد مؤسساته املرصفية واالستثامرية بأنواعها يف اكتساب دخوهلا عىل 
الربح، والعائد الناتج عن استثامر وتقليب األصول سواء بشكل منفرد أو باملشاركة مع آخرين، 
وه�ذه األصول تتص�ف بانخفاض درجة س�يولتها، حيث يتطلب ذلك وقت�ًا أطول وتكلفة يف 

املعامات.

وقد حتتاج هذه املؤسس�ات اإلس�امية إىل الس�يولة ملواقف طارئه، أو لتعديل هياكلها، أو 
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اقتن�اص ف�رص ربحية، فعدم توفر س�وق مايل كفء، يوفر الرسعة يف حتوي�ل هذه األصول إىل 
سيولة، فإن ذلك يرتتب عليه اختال يف أداء هذه املؤسسات وانخفاض يف الكفاءة.

�/2/�: مراكز معلومات: 

م�ن الروري توفر معلومات عن الفرص االس�تثامرية وربحيتها واملس�تثمرين وأوضاع 
الرشكات والسوق واألسعار، واملنافسة وحتليلها وتصنيفها وتقديمها إىل متخذي القرار، حيث 
تص�در القرارات املالية عىل أس�اس معلوم�ات صحيحة، وهي عملية رضورية لرتش�يد القرار 

ورفع الكفاءة.

وتبدو احلاجة إىل املعلومات أكثر رضورة يف نش�اط املصارف اإلسامية، ألهنا تقدم متويًا 
وتقوم باستثامرات يف القطاع احلقيقي، وهلذا، فإهنا حتتاج إىل معلومات دقيقة وصحيحة وحمدثة 

باستمرار عن األسواق وربحية االستثامرات واملتعاملن التي تتصف بتغريها املستمر . 

�/2/�: توفر خربات فنية يف االستثامر:

التموي�ل اإلس�امي يتوج�ه إىل ف�رص اس�تثامرية يتوقع هلا تولي�د قيمة مضاف�ة أعىل تتيح 
حتقي�ق عوائ�د للتوزيع، وحتتاج املصارف اإلس�امية إىل توفري خربات وك�وادر فنية متخصصة 
عىل مس�توى مرتفع من املهارة والكفاءة يف دراس�ة اجلدوي وتقيي�م املرشوعات وحتديد فرص 
االستثامر .. مما يتطلب اإلنفاق عىل التنمية البرشية باعتبارها انفاقًا استثامريًا، ينعكس يف تصويب 

قرارات االستثامر والتمويل يف املصارف اإلسامية.

�/2/�: تصنيف الرشكات:

املوارد املالية التي يتم حش�دها باستخدام الصكوك توجه إىل توفري االحتياجات التمويلية 
للرشكات، ولذلك من املهم أن يكون هناك تصنيف هلذه الرشكات، يوفر جدارة تقديم التمويل 
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هلا، وهذا التصنيف ينبغي أن يكون قائاًم عىل معايري، تنطلق من قواعد النظام املايل اإلس�امي، 
أي ال يك�ون احلاك�م فيها هو املاءة االئتامنية، بل اجلدارة االقتصادية، أي الكفاءة يف اس�تغال 
املوارد املالية وتوليد قيمة مضافة مالية، باإلضافة إىل اجلدارة األخاقية، أي مدي االلتزام بقيم 

األمانة والسلوك النظيف والبعد عن الفساد … الخ .  

3/3 دور الصكوك اإلسالمية على مستوى املصارف اإلسالمية والسوق املالي واالقتصاد القومي:

يمكن صياغة دور الصكوك اإلسامية يف:- 

- تعبئة املدخرات.

- سهولة تدفق األموال لاستثامرات . 

- تطوير يف تشكيلة األدوات املالية اإلسامية . 

- توسيع قاعدة سوق األوراق املالية . 

- اندماج اقتصاديات الباد اإلسامية مع اخلارج .

ونتناول مامح هذا الدور عىل مس�توى املصارف اإلس�امية، والس�وق املايل، واالقتصاد 
القومي، واملالية العامة . 

�/�/1: عىل مستوى املصارف اإلسالمية:

تعترب الصكوك أداة حمورية يف نش�اط املصارف اإلس�امية، يمكن من خاهلا تطوير هيكل 
املوارد واالستخدامات، وتفعيل دورها االستثامري والتموييل وختفيف املخاطر فيها واحلد من 

مشكلة السيولة . 
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فاملي�زة الفريدة للصكوك مرصفيًا أهنا تربط املوارد باس�تخدامها، يف اآلجال، فتنخفض 
املخاطر الناجتة عن اختاف آجال املوارد عن االستخدامات، وبالغرض من النشاط املمول، 
فرتفع الكفاءة لسهولة املراقبة ومتابعة األداء، مع مصداقية يف توزيع العائد، الناتج عن فرصة 
ونش�اط حم�دد باإلضاف�ة إىل تأثري ذلك عىل رف�ع الكفاءة، حيث إن املرشوع�ات ذات العائد 
املتدين لن تتوفر هلا فرصة أخرى للتمويل من موارد الصكوك، التي س�توجه إىل مرشوعات 

أخرى أكفأ. 

ويمك�ن للمصارف اإلس�امية وفقًا للصك�وك توفري فرصة االختي�ار الواعي لألغراض 
واملج�االت واملرشوع�ات الت�ي ختصص هلا حصيل�ة موارد الصك�وك، وما يف ذل�ك من تنمية 
اإلجيابية لدي املدخرين، والتعرف عىل تفضياهتم، ويمكن اعتبارهم عند إقباهلم عىل االكتتاب 
يف ه�ذا الصك دون غريه، بمثابة قناة معلومات عن األس�واق واالس�تثامرات، أو بمثابة مؤرش 

عىل تقييم األداء، يف وضع قريب من املتعاملن عىل األوراق املالية يف البورصات . 

وي�رى بعض الباحث�ن أن املوازنة بن األصول واخلصوم مطلوبة يف املصارف اإلس�امية 
بدرج�ة أع�ىل من املص�ارف التقليدي�ة، �وهو م�ا توفره آلي�ة الصك�وك�، ألن ج�زءًا كبريًا من 
اس�تثامراته يف أصول غري قابلة للتس�ييل يف األجل القصري، أي قبل إنتهاء أجلة وتنضيضه، مثل 

مديونيات املرابحات واملسامهات املبارشة، واملضاربات واملشاركات ���.

ويعط�ي تعامل املصارف اإلس�امية يف الصك�وك، إصدارًا وتداوالً، هل�ا مرونة يف تعديل 
هي�كل امل�وارد وتركيب�ة املحفظ�ة االس�تثامرية، أي اس�تخدام آلي�ة الصك�وك يف إدارة اخلصوم 
واألصول يف املصارف اإلس�امية، حيث يمكن اس�تخدام آلية الصكوك يف حتقيق عائد بتمويل 
فرص س�انحة، باس�تدعاء األموال بالتصكيك، أو توظيف فوائض الس�يولة، أو احلصول عىل 
الس�يولة املطلوب�ة يف بع�ض الف�رتات، أو ختفيض املخاطرات ع�رب إعادة ترتيب هي�كل املوارد 

واالستخدامات... إلخ . 

��� د.خالد حممد بودى، إدارة األصول واخلصوم ىف املصارف اإلس�امية، املؤمتر املرصىف اإلس�امى األول، 
رشكة الفجر لاستشارات، الكويت،�003 ، ص �5.
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والصكوك تسخدمها املصارف اإلسامية يف تلطيف املخاطرة، أي تدنيتها والتعامل معها 
بكف�اءة من خ�ال : التنويع يف الصكوك �أجا، واس�تخدامًا�، وبالرتاب�ط بن هيكل األصول 
واخلصوم، فتنخفض خماطرة اختاف اآلجال، وتكون االس�تخدامات ممولة بمصادر منسجمة 
يف خصائصه�ا وطبيعته�ا مع خصائص وطبيع�ة االس�تخدامات، وبمعدالت الربحي�ة الناجتة 
 ع�ن التوظي�ف يف االقتص�اد احلقيقي، وإخت�اف القيم احلقيقي�ة لألصول االس�تثامرية والنمو 

يف الناتج. 

وباعتامد وتنشيط دور الصكوك يف املصارف اإلسامية يصبح لدينا يف جانب املوارد هيكًا 
متنوعًا، يشتمل عىل : 

- تكوين الودائع واحلسابات . 

- الصكوك اإلسامية بأنواعها.

- وثائق صناديق االستثامر . 

وهك�ذا، ن�ري أن اس�تخدام آلية الصك�وك اإلس�امية يف املصارف اإلس�امية يف جذب 
املدخ�رات، س�ينتج عنها التفاعل بن العمل املرصيف واالس�تثامر يف دفع عملي�ة التنمية، وإقامة 
هي�كل م�ايل وتوظيف أكفأ وأكثر فاعليه، مع ختفيض املخاطر التي تتعرض هلا هذه املصارف يف 
تعاملها مع آلية الودائع القابلة للسحب، وسوف توفر موارد طويلة األجل لتمويل االستثامرات 

طويلة األجل دون إلقاء أعباء عىل هيكل املوارد يف املصارف اإلسامية.

�/�/2: عىل مستوى السوق املايل:

آللي�ة الصك�وك دور هام يف تنش�يط وتنمية الس�وق امل�ايل، حيث إن اس�تخدام الصكوك 
والتوس�ع يف التعامل هبا من قبل املدخرين واملس�تثمرين واملصارف واحلكومة يؤدي إىل تدعيم 

دور السوق املالية، وذلك من خال:- 
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- توس�يع تش�كيلة األدوات املالية اإلس�امية يف الس�وق التي تش�مل صكوك الرشكات، 
وصكوك البنوك اإلسامية، والصكوك احلكومية، عىل تنوع يف أشكال هذه الصكوك . 

- توس�يع قاعدة املؤسسات املشرتكة يف السوق املايل والتي تتعامل يف الصكوك اإلسامية 
إصدارًا وتداوالً وتشمل املصارف اإلسامية بل والتقليدية �كام يف ماليزيا� ورشكات االستثامر 
املؤسي، واحلكومة، والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية الوسيطة، وذلك إذا متتعت الصكوك 

بالتداول يف السوق املاليه . 

- كام ترتفع كفاءة الس�وق املالية بازدياد كمية ونوعية الصكوك اإلسامية ملا يرتتب عليها 
م�ن تعميق للس�وق واتس�اعه، حيث س�تزداد كميات الت�داول بالرشاء والبيع هل�ذه الصكوك، 
ويك�ون من صالح الس�وق املالية تن�وع إصدار الصك�وك والتعامل هبا يف تغطي�ة االحتياجات 

التمويلية واالستثامرية وتغطية عجزالسيولة … إىل غري ذلك . 

�/�/�: عىل مستوى االقتصاد القومي:

تع�اين ال�دول النامية ومنها الباد اإلس�امية من صعوب�ة توفري امل�وارد التمويلية الازمة 
لاس�تثامرات اإلنتاجي�ة طويل�ة األج�ل �وهو ال�دور الذي متارس�ه بكفاءة األس�واق املالية يف 

�الدول املتقدمة�.

ويمكن للصكوك اإلسامية املسامهة يف تنمية االستثامرات احلقيقية عرب توفري موارد مالية 
مائم�ة هلذه االس�تثامرات، من حيث اآلجال املطلوب�ة، ودرجة املخاط�ر، ونوعية القطاعات، 
وطريق�ة التموي�ل املائم�ة... إلخ. حيث يمكن تصمي�م جرعات التموي�ل املائمة من خال 

التصكيك .

ويرتتب عىل تش�غيل آلية الصكوك اإلس�امية يف حش�د املدخرات وتوجيه االستثامرات، 
ك�ام ذكرن�ا الرب�ط املبارش بن نش�اطي االدخ�ار واالس�تثامر عىل أس�اس قاعدة الرب�ح والعائد 
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 احلقيقي الناتج عن إضافات فعلية حمققة، وزيادة يف تنمية الثروة والدخل الفعيل، نتيجة ألنشطة 
إنتاجية حقيقية. 

وهذا يرتتب عليه زيادة حجم املدخرات املخاطرة وبالتايل زيادة متويل األنشطة االستثامرية 
املنتج�ة واتس�اع قاعدة املرشوع�ات املمولة يف االقتصاد القومي وس�تحدث زيادة ملموس�ة يف 
حجم االس�تثامر القومي . كام س�نجد حدوث اس�تقرار اقتصادي نتيجة اس�تبعاد آلية القروض 
بفائدة التي ختلق أوضاعًا غري مس�تقرة بطبيعتها، وهذا االس�تقرار س�يدفع مرة أخرى إىل زيادة 
حج�م االس�تثامر واإلنتاج، ألن الق�رارات االقتصادي�ة حينئذ تقوم عىل معلوم�ات وتقديرات 
رش�يدة، ويف النهاية سنري حشدًا للمدخرات وتعبئة وختصيص أكفأ لاستثامرات، والذي هو 

األساس لتحقيق نحو سليم طويل األجل، �أي التنمية االقتصادية املستدامة� .

�/�/�: عىل مستوى املالية العامة:

الصكوك اإلسامية هلا آثار متنوعة وأدوارا هاما عىل املستوى االقتصادي الكيل، فهي من 
ناحية أوىل متثل أداة مائمة لاستجابة لاحتياجات الرسمية بمختلف أغراضها وأشكاهلا، نظرا 
لتن�وع الصكوك اإلس�امية التي يمكن توظيفها يف هذا املجال، ومتي�ز كل نوع منها بخصائص 

وسامت خاصة به جتعله فعاال يف توفري احتياجات بعينها بطريقة أعىل كفاءة.

ومن ناحية أخرى، لطاملا واجه االقتصاديون املسلمون السؤال عن البديل عن الفائدة عىل 
الس�ندات احلكومية يف القطاع املرصيف اإلس�امي، وتش�كل الصكوك احلكومية باإلجارة مثًا 

جيدًا للبديل . 

ومن ناحية أخرى، متثل الصكوك احلكومية بالفعل بدائل للودائع املرصفية، وعندما يكون 
ع�ىل البن�وك أن تتنافس عىل املدخرات مع أس�واق الصك�وك احلكومية، يقل هامش الوس�اطة 

معربًا عن ارتفاع الكفاءة يف املصارف ���.

��� مالكوم نايت، الدول النامية والتى متر بمرحلة انتقال تواجه العوملة املالية، جملة التمويل والتنمية،صندوق 
النقد الدوىل، يونية �999 ، ص34.
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�/�: الصكوك احلكومية كأداة للسياسة االقتصادية:

وم�ع تنش�يط س�وق الصك�وك اإلس�امية احلكومية، ف�إن ذلك س�يتيح للبن�ك املركزي 
إس�تخدامها يف تنفيذ السياس�ة النقدية ويمكن تصور ذلك من خال وضع املتطلبات القانونية 

لتلك النسبة من الصكوك التي تلتزم املؤسسات املرصفية وغري املرصفية باالحتفاظ هبا . 

ففي أوقات االنكامش، وإذا كنا بصدد سياسة نقدية توسعية، فإنه يمكن خفض هذه النسبة 
حتي يتاح املزيد من األموال لاس�تثامرات اخلاصة، وإذا كنا بصدد سياس�ة نقدية تقييدية، فقد 
يرفع البنك املركزي هذه النس�بة لكي يمكن جتميد أموال االس�تثامر اخلاصة باملؤسس�ات املالية 

بصورة فعالة ���.

وباس�تخدام الصكوك اإلس�امية يف توفري التمويل ألنش�طة االقتصاد العام، س�ينخفض 
نصي�ب الس�ندات بفائ�دة يف التمويل، وحيل حمله�ا التحويل بآلية الصك�وك، وقد حدث تطور 
نوعي هام يف هذا الصدد إثر قيام بعض الدول باستبدال السندات بفائدة بصكوك إسامية مثل 
صك�وك اإلجارة، أو القرض احلس�ن . وهذا أيض�ًا ما يرتتب عليه ختفيف الع�بء عىل املوازنة 

العامة نتيجة الستبعاد الفوائد.

* * *

��� حممد عارف، السياس�ة النقدية ىف اقتصاد إس�امى ال ربوى، جملة البنوك اإلس�امية ، العدد 8 ، �979 ، 
ص 64.
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الفصل الثاني

الصكوك اإلسالمية ودورها يف توفري االحتياجات االستثمارية

املبحث األول

دور وجماالت الصكوك اإلسالمية

يف توفري االحتياجات الرمسية

1/1: توسع االحتياجات احلكومية يف اآلونة األخرية:

يش�هد دور احلكوم�ة يف االقتصادي�ات املع�ارصة توس�عًا وبخاصة يف جمال تن�وع األدوار 
التي متارس�ها، والتي تش�مل ضبط األسواق ومعاجلة أوجه قصورها، والتوسع يف برامج الرفاه 
االجتامع�ي، وضامن رفع الكفاءة البرشية للمواطنن، وبالتايل التمويل املتزايد ألنش�طة التعليم 
والبح�ث العلمي واالهتامم الكبري بربامج الصحة العامة والتدريب ومعاجلة مش�كات التوتر 

االجتامعي لبعض املناطق والفئات االجتامعية ودجمها يف املجتمع.

وتتطلب هذه األدوار املتوسعة املزيد من النفقات العامة وبالتايل البحث عن مصادر متويل 
أخ�رى بخ�اف املوارد العام�ة الس�يادية - الرائب - ، وهن�ا يأيت دور الصكوك اإلس�امية 
كإح�دى أكث�ر األدوات املالية فاعلية وكف�اءة، بدليل اجتاه بعض الس�لطات املحلية يف أوروبا، 
وأملانيا عىل وجه اخلصوص، الس�تخدامها يف توفري امل�وارد لتمويل بعض أوجه اإلنفاق العام، 
كام توس�عت ماليزيا يف هذا املجال توس�عا متزايدا يف الس�نوات األخرية، وش�هد هذا التوس�ع 
جم�االت متنوعة وأغراض خمتلف�ة حكومية يمكن توفري التمويل الازم هل�ا وبمقادير كبرية من 
خال استخدام آلية الصكوك اإلسامية - احلكومية- ، وكذلك برز هذا االجتاه يف دول اخلليج 

العريب يف اآلونة األخرية.
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وقد سجلت بعض التقارير انخفاض ميل احلكومات للتوجه نحو االقرتاض من مؤسسات 
الوس�اطة التقليدية، واالجت�اه الذي يتقوى هو بيع األوراق املالي�ة احلكومية مثل حقوق امللكية 
وغريها مبارشة إىل املستثمرين يف السوق املفتوحة، وهلذا فإن وسائل التمويل التقليدية املرصفية 
ع�ىل وجه اخلصوص تش�هد املزيد م�ن االنكامش يف دورها يف توف�ري التمويل احلكومي، فضا 
ع�ن أن بي�ع األوراق احلكومية لقطاع عريض من املس�تثمرين التي تش�مل األفراد والرشكات 

بمختلف أنواعها، يتيح توفري أي حجم مطلوب من األموال���.

ومتثل الصكوك اإلسامية اجتاها حديثا يف هذا الصدد، نظرًا ملا تتميز به عن األوراق املالية 
التقليدي�ة - الس�ندات - ذات الفائ�دة الثابت�ة، والتي ت�ربز آثارها يف تزايد الع�بء عىل املوازنة 
العامة نظرا الرتفاع تكلفة الفوائد الثابتة، وبخاصة عىل تلك األنش�طة احلكومية التي ال يكون 

هلا عائد، أو يقل ذلك العائد، عن الفائدة املقررة.

2/1: الصكوك اإلسالمية ومدى مالءمتها لالحتياجات الرمسية:

نتناول فيام ييل أنواع الصكوك احلكومية والتي يمكن أن تشمل:

- صكوك املضاربة واملشاركة احلكومية.

- صكوك اإلجارة احلكومية.

- صكوك االستصناع.

- صكوك السلم.

- صكوك القرض احلسن.

ولكل نوع من هذه الصكوك جماال يائم اس�تخدامه، ويتميز فيه باس�تجابته لاحتياجات 
الرسمية بطريقة مرنة.

(1) Peter, S Rose, capital market, Irwin, 2005,  p. 670.
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1/2/1: صكوك املضاربة واملشاركة احلكومية:

وذلك لتمويل مرشوع معن يدر دخًا، وفقًا لصيغة املضاربة أو املش�اركة عىل أن يش�ارك 
املكتتب�ون يف الربح أو اخلس�ارة يف نتيجة األعامل للمرشوع، ك�ام يمكن أن تكون هذه الصكوك 
وفقا لصيغة املشاركة املتناقصة، وفيها يتخارج محلة الصكوك عىل مدى سنوات، حيث يتناقص 

حجم متويلهم سنويًا حتى يصفى هنائيًا. 

2/2/1: صكوك اإلجارة احلكومية:

كام ش�ملت الصكوك احلكومية اإلس�امية توفري األصول مثل املع�دات واآلالت بصيغة 
اإلج�ارة املنتهي�ة بالتملي�ك، ويتم إص�دار صك�وك اإلجارة بقيم�ة هذه املع�دات، وختصيص 
حصيل�ة اإلكتت�اب فيه�ا يف توفري هذه املع�دات واآلالت للحكوم�ة لإلنتف�اع بخدماهتا مقابل 
حصول محلة الصكوك عىل األجر الس�نوي الذي يوزع بينهم وفقًا للحصص النس�بية، وختتلف 
صكوك اإلجارة عن صكوك املشاركة واملضاربة يف أن العائد ثابت يف اإلجارة بينام يكون متغريًا 

ارتفاعًا وهبوطًا يف املضاربة واملشاركة .

2/1/�: صكوك االستصناع احلكومية:

يش�هد التطبي�ق املع�ارص للصكوك اإلس�امية يف متويل االحتياجات الرس�مية اس�تخدام 
صيغة االس�تصناع يف توفري األجهزة املصنعة للمؤسس�ات احلكومية مثل معدات املستش�فيات 

ومثل الطائرات لوزارات النقل واملواصات وغريها من املعدات واآلالت األخرى.

2/1/�: صكوك السلم:

تس�تخدم صكوك الس�لم عىل نطاق أوس�ع من غريها م�ن الصكوك يف توف�ري احتياجات 
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متويلي�ة معين�ة للحكومات، وذلك مثل االحتياجات العاجلة للس�يولة لإلنف�اق عىل التزامات 
عامة دورية يف األوقات التي ال تتوفر فيها الس�يولة الازمة لدى احلكومات، فتقوم باس�تخدام 
صكوك الس�لم يف توفري تلك الس�يولة مقابل االلتزام بتوفري س�لع ومنتج�ات زراعية بكميات 

حمددة وبمواصفات معينة يف وقت حمدد يف املستقبل.

2/1/�: صكوك القروض احلكومية احلسنة:

هن�اك بعض األنش�طة واملراف�ق العامة التي ال تصل�ح لتمويلها صيغ املضاربة واملش�اركة 
واإلج�ارة، وتك�ون احلكومة يف حاجة إىل األم�وال الازمة لتوفري بعض ه�ذه اخلدمات فتلجأ 
حينئذ إىل طلب القروض من األفراد واملؤسس�ات وتدعوهم إىل اإلكتتاب يف صكوك بقروض 
ع�ادة م�ا تكون قص�رية األجل، وتضم�ن احلكومة س�داد هذه الصك�وك يف موعده�ا املحدد. 
فصك�وك اإلج�ارة وس�يلة مالية تصل�ح لتوف�ري االحتياجات الرس�مية من املع�دات واآلالت 
والس�فن والطائرات واألصول الطبيعية كبعض األرايض، والعقارات، أما االستصناع فيقترص 
اس�تخدامها عىل توفري املعدات واألجهزة املصنعة كمستلزمات املستشفيات الرسمية وغريها، 
وتستخدم صكوك السلم لتوفري احتياجات متويلية معجلة للحكومات، لإلنفاق عىل التزامات 
عامة دورية، وصكوك املشاركة املتناقصة تائم متويل املرشوعات االستثامرية احلكومية واملرافق 
العام�ة الت�ي تدر دخا، بينام يربز دور صكوك القرض احلس�ن يف ن�رش املرشوعات االجتامعية 

والتكافل والتعليم العام... إلخ.

* * *



العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على املستوى الرمسي واحلاجة إىل تشريعات جديدة ��

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املبحث الثاني

أهمية اإلطار التشريعي يف تفعيل التعامل

بالصكوك اإلسالمية

1/2: أهمية اإلطار التشريعي للصكوك اإلسالمية:

يعت�رب صياغة ووضع اإلطار الترشيع�ي أمرا له أمهية متميزة يف تفعي�ل التعامل بالصكوك 
اإلسامية وبخاصة يف جمال االحتياجات الرسمية، وذلك نظرا للعوامل اآلتية:

1/1/2: الصك�وك اإلس�امية أداة مالي�ة مس�تحدثة، وهل�ذا حتت�اج إىل تفصي�ل اإلط�ار 
الترشيعي هلا، لضامن توفري تنظيم التعامل هبا، وتوحيد أس�س املعامات هبذه األداة، وحتى ال 
تتنازع الرؤى حوله، وختتلف وجهات النظر، ويكون اإلطار الترشيعي هو الذي يضمن توحيد 

نظم التعامل يف الواقع القانوين والعميل.

2/1/2: جتلب الصكوك أموال مجهور عريض من أفراد املجتمع، وكذلك من الرشكات 
واملؤسس�ات، وهل�ذا فهي تعد وعاء عامًا، توظف فيه أم�وال املجتمع، فينبغي أن يكفل له محاية 
تتناس�ب مع طبيعت�ه، وعموم التعامل به بن األفراد واملؤسس�ات. وقد ج�رى العرف القانوين 

والعميل عىل أن الوعاء اجلامهريي يتم وضع محاية قانونية له، حفاظا عىل أموال املجتمع.

1/2/�: من خصائص الصكوك اإلسامية أهنا متنوعة بحسب العقد التي تتأسس عليه 
مثل السلم، واالستصناع، واإلجارة بأنواعها �املؤقتة، املنهية بالتمليك�، واملضاربة، واملشاركة 
بأنواعه�ا، والقرض احلس�ن، وكام أهنا متنوعة من حيث غرض االس�تخدام، وجمال التوظيف، 
واجلهة املصدرة، واجلهة املكتتبة... إلخ، وهلذا، يكون من املهم وضع اإلطار القانوين األسايس 

لتنظيم املعامات بالصكوك.
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1/2/�:  نظرًا حلداثة التعامل بالصكوك اإلسامية، نحتاج إىل بناء عرف يف الواقع العميل 
حوهلا، وهذا العرف يكون بضامن وحدة الس�لوك والترصفات وش�يوع املعرفة هبا وضامن عدم 
اخلروج عنها، ويكون أس�اس إرس�اء هذا العرف يف البداية من خ�ال حتديد اإلطار الترشيعي 
املائ�م املنظم هلذه األداة املالية املس�تحدثة، حت�ى يتعود أطراف التعامل علي�ه، ومن ثم يصدر 
منهم بعد ذلك بتلقائية وبالتزام ذايت نظرا لثقتهم يف أن االلتزام بقواعد اإلطار الترشيعي يضمن 
املحافظ�ة ع�ىل احلقوق املالي�ة لألطراف، والتزام كل ط�رف بواجباته ومعرف�ة حقوقه بكل دقة 

ووضوح، ودخول سوق الصكوك اإلسامية بناء عىل هذا الفهم والترصف السلوكي.

2/2: النقاط األساسية املقرتحة يف اإلطار التشريعي للصكوك:

1/2/2: االعرتاف برشعية الصكوك اإلسامية التي ال تتضمن أية نوع من أنواع الفائدة 
املحددة، وهذا يتم بترشيع يس�مح للحكومات وللرشكات بإصدار صكوك إسامية بأنواعها، 
وقد ينص عىل حتديد تلك األنواع، أو يرتك هلا املجال مفتوحا الستحداث أنواع جديدة ويكتفي 
بالترصيح بإصدار الصكوك، ونرى أن يتم الس�امح بإصدار هذه الصكوك دون حتديد أنواعها، 

وترك املجال مفتوحا الستحداث أنواع جديدة من تلك الصكوك.

2/2/2: يف حالة الصكوك ذات العائد املتغري، جيب اإلشارة إىل القواعد التي حتكم حتديد 
هذا العائد وتوزيعه.

2/2/�: االعرتاف بالصكوك كأداة مالية يمكن للبنك املركزي استخدامها يف عملياته يف 
السوق املفتوحة سواء يف جانب األصول أو اخلصوم.

2/2/�: السامح للبنوك العاملة برشاء جزء من الصكوك احلكومية، واعتبارها من أدوات 
السيولة لدى تلك البنوك.
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2/2/�: حتدي�د قواع�د وضوابط إص�دار الصكوك وكذل�ك قواعد وضواب�ط تداوهلا، 
وكذلك العقوبات املقررة عىل خمالفتها.

2/2/�: وضع اإلطار القانوين إلجراءات التقايض يف املنازعات حول الصكوك.

2/2/�: وض�ع قواعد حاكم�ة حلامية حقوق محلة الصكوك، ومن�ع التاعب بحقوقهم، 
وتنظيم نشاط الوسطاء.

2/2/�: معاجلة أحوال اس�رتداد الصكوك يف أحواهلا املختلف�ة، قبل انتهاء أجلها، وعند 
األجل، وكذلك قواعد حتويلها إىل أسهم، أو إىل غريها من األوراق املالية.

2/2/�: وض�ع إط�ار كام�ل للترشيع�ات القانونية للتعام�ل بالصكوك اإلس�امية، أي 
التنظيم القانوين لس�وق التداول بالصكوك اإلس�امية، من مجيع جوانب�ه، مثل قواعد التعامل، 

الوكاالت املتخصصة يف التقييم... إلخ.

واخلالصة: نجد أنه عىل مستوى استخدام الصكوك 

- كوسيلة للتمويل اجلزئي للرشكات.

- أو كوعاء ادخاري للبنوك.

- أو كوسيلة لتوظيف بعض مواردها.

- أو كوس�يلة متوي�ل لاحتياج�ات الرس�مية للحكومات واملنش�آت العام�ة، يف كل هذه 
األحوال نجد أن:

أوالً: اإلطار الترشيعي إما أنه غائب متامًا يف معظم الباد اإلسامية والعربية، حيث يرتك 
التعامل بالصكوك من غري إطار ترشيعي منظم، ويبدو أن التعامل بالصكوك اإلسامية مرتوك 

لاجتهاد ويتوقف عىل مدى اخلربات املتوفرة والظروف احلاكمة.
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ثاني�ًا: يف بع�ض احلاالت األخرى يف بعض الدول اإلس�امية التي صدر هلا إطار ترشيعي 
للصكوك، ياحظ أن هذا اإلطار مل يستكمل بعد.

ثالثًا: ياحظ أيضا غياب اإلطار الترشيعي والتنظيمي لتداول الصكوك، هي مس�ألة هامة 
وحاس�مة يف بناء وتطوير س�وق لتداول الصكوك، مما يعوق من التوس�ع يف هذا الس�وق، وحيد 
م�ن فرص املش�اركة يف هذا الس�وق من قبل العم�اء الراغبن يف دخول هذا الس�وق، وبالتايل 
ع�دم توف�ر الفرصة هلؤالء العماء كأفراد ومؤسس�ات خاصة وعامة لاس�تفادة من الصكوك 
اإلسامية، عىل مستوى كل من استخدامها كوعاء ادخاري، أو كوسيلة حشد التمويل لألنشطة 

االستثامرية واالقتصادية املتنوعة.

وهلذا، فإن عملية تأسيس واستكامل اإلطار الترشيعي للصكوك اإلسامية ال يزال يشكل 
عائقا رئيسيا، ويمثل أهم التحديات التي تواجه تطور ونمو نظام التعامل بالصكوك اإلسامية، 
وهو ما كان له أثر س�لبي يف نمو س�وق الصكوك اإلس�امية وأضعاف احلامية القانونية لعملية 

التعامل هبا.

* * *
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املبحث الثالث

مقرتح تشريعي للصكوك اإلسالمية

اجلوانب القانونية للصكوك

1/3: اجلوانب القانونية احلاكمة للصكوك:

يقتيض التعامل بالصكوك اإلسامية استيفاء اجلوانب القانونية احلاكمة، ومنها:

�/1/1: عقد اإلصدار:

وه�و العقد الذي يصدر صك االس�تثامر عىل أساس�ه، ويكون عقدا م�ن العقود الرشعية، 
وهو الذي حيدد عاقة التعاقد بن املنش�ئ واملكتتبن، وجيوز إصدار صكوك الس�تثامر حصيلة 
االكتتاب فيها عىل أس�اس عقد من عقود االس�تثامر الرشعية، وترتتب عىل عقد اإلصدار مجيع 
آثار العقد الذي يصدر الصك عىل أساسه، وذلك بعد قفل باب االكتتاب وختصيص الصكوك، 

وتتحدد العاقة بن طريف عقد اإلصدار وفق نوع العقد وصفته الرشعية.

�/2/1: رشكة الغرض اخلاص:

ه�ي اجله�ة االعتبارية التي متثل املس�تثمرين بحيث تك�ون الوعاء الذي تنتق�ل إليه ملكية 
املوجودات، ومتر من خاله تنفيذ التعامل بصفته ممثا عن املستثمرين املتعددين الذين ال يمكن 

التعامل معهم بشكل فردي.

�/1/�: مدير اإلصدار: 

وه�و ال�ذي يتوىل عملية اإلص�دار والرتويج هل�ا وتغطية التمويل املطل�وب، وحتديد قيمة 
الصك وتوزيعها عىل املستثمرين.
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�/1/�: املستثمرون: 

هم املكتتبون املتعددون يف الصكوك، أي محلة الصكوك املصدرة.

�/1/�: الصك: 

ه�ي الورق�ة املالية الت�ي تعطي حامله�ا حقوقا مالية ع�ىل رشكة الغرض اخل�اص، أو عىل 
املوج�ودات التي اس�تثمرت فيها حصيل�ة الصكوك، وله قيم�ة مالية مثبتة علي�ه، ومدون عليه 

رشوط وحقوق محلة الصكوك.

�/1/�: التداول: 

أي املكان أو السوق الذي جيرى فيه تداول الصكوك مثل بورصة كوسمبورج، أو قطر أو 
اإلمارات ���.

2/3: نشاط التعامل بالصكوك:

كام يتوقف رس�وخ نش�اط التعامل بالصكوك اإلس�امية عىل اس�تكامل املؤسسات للنظام 
احلاكم للصكوك اإلس�امية، وتوفري الس�وق املالية للصكوك اإلس�امية، باإلضافة إىل إنش�اء 

وتطوير النظم الرقابية يف مواجهة املستجدات واألخطار ���.

باإلضافة إىل ذلك تنظيم لوائح الس�وق والتطبيق�ات يف جمال اإلصدار األول والتداول يف 
الس�وق القانوين، وبخاصة تقرير نظام محاية للمس�تثمرين والش�فافية واس�تقرار النظام والبنية 
األس�ايس للس�وق القانوين مثل التداول ونظم املقاصة والتس�وية ولوائح الس�وق والتوافق مع 

الرشيعة ��3.

��� هيئة املحاسبة واملراجعة، معيار هيئة املحاسبة واملراجع لصكوك االستثامر، 5/�/� واملواد األخرى.
��� التقرير السنوي للبنك اإلسامي للتنمية �4�6ه�، ص�66.
��3 البنك اإلسامي للتنمية، التقرير السنوي �4�5ه�، ص78.
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وقد تبنت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية يف رمضان �4�3ه� نصا 
ملعيار رشعي يتعلق بصكوك االستثامر، ومن بن السامت البارزة هلذا النص ما ييل:- 

- يف حاالت التوريق اجلامعي ينبغي أال تتجاوز الذمم املس�تحقة واألصول التي يف حكم 
النقد نسبة 49% من الوعاء اإلمجايل للتوريق.

- يف حالة االس�تصناع أو اإلجارة، يمكن تنفيذ اإلص�دار يف إطار عقد رئيي تتبعه عقود 
صغرية.

- جيوز تضمن خيار قابلية التحويل يف عقد الدين.

- جيوز أيضا مزج العقود واستحداث أدوات خمتلطة ���.

وخ�ال األعوام الثاثة املاضية، كانت هناك أنش�طة كثرية يف جم�ال إصدار الصكوك، من 
احلكومات والرشكات، وهذه الصكوك قائمة عىل الس�لم واإلجارة، واالستصناع وعىل اجلمع 
ب�ن االس�تصناع واإلجارة، وعىل أس�اس املحاف�ظ املجمعة، وج�اءت هذه الزي�ادة الكبرية يف 

إصدار الصكوك بصفة رئيسية، نتيجة لتوحيد نموذج االتفاقية من الناحية الرشعية.

3/3: أنواع الصكوك حبسب الضمان:

وق�د ظهرت يف الس�نوات األخ�رية ثاثة أنواع من الصكوك بحس�ب أن�واع الضامن التي 
يرتكز عليها اإلصدار، فهناك:- 

- الصكوك املضمونة بمرشوعات.

- الصكوك املضمونة بأصول.

- الصكوك املرتكزة عىل قوة القوائم املالية للجهة املقرتضة.

��� البنك اإلسامي للتنمية، التقرير السنوي �4�4ه�، ص88.
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�/�/1: الصكوك املضمونة باملرشوعات:

ومث�ال عىل الصكوك املضمون�ة بمرشوعات احتاجت حكومة قطر يف عام �003م لتعبئة 
موارد إلنش�اء مدينة محد الطبية يف الدوحة. فتم إنش�اء أداة خاصة هي رشكة الصكوك القطرية 
العاملي�ة ذات املس�ئولية املح�دودة. وق�د حصل�ت هذه الرشكة ع�ىل ملكية قطع�ة األرض التي 
س�جلت باس�م مدينة محد الطبي�ة. وثم إصدار ش�هادات ائتامن قائمة عىل اإلج�ارة بقيمة 700 
مليون دوالر أمريكي، تكون مستحقة بحلول أكتوبر �0�0م بمعدل عائد سنوي عائم يساوي 

ليبور + 45. %.

�/�/2: الصكوك املضمونة باألصول:

وم�ن أمثلتها ما أصدرته دولة البحرين وماليزيا يف فرباير �004م، حيث أعلنت البحرين 
عن إطاق أول صكوك إجارة ملدة 5 س�نوات بمبلغ �50 مليون دوالر أمريكي لتشييد مطار. 
وكان�ت األصول ه�ي أرض املطار التي بيعت لرشكة األغراض اخلاص�ة. وقد قام برتتيب هذا 
اإلصدار بنك االس�تثامر اإلس�امي التابع لس�يتي بنك وس�وف يتم إدراجه يف س�وق األوراق 

املالية يف البحرين ولكسمبورج. 

ويف ع�ام ��00م، أص�درت حكومة ماليزيا ش�هادات ائت�امن بمبل�غ 600 مليون دوالر 
أمريك�ي تصبح مس�تحقة يف عام �007م، وهي قائمة ع�ىل مفهوم اإلجارة. ويملك كل حامل 
للشهادة، حق ملكية قطع أرايض خال الفرتة من يوليو ��00م إىل يوليو �007م. وبموجب 
هذا الرتتيب قامت احلكومة ببيع حق املس�تفيد يف األرايض إىل رشكة الصكوك العاملية املاليزية. 
ومن ثم أعيد بيع هذه الصكوك إىل املس�تثمرين ملدة 5 س�نوات واحتفظته الرشكة بحق املستفيد 
يف املمتلكات يف صندوق ائتامن، وأصدرت شهادات ائتامن بمعدل عائم صكوك للمستثمرين، 

بأسعار تستند إىل منحنى االئتامن السيادي حلكومة ماليزيا عوضًا عن قيمة األصول.
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�/�/�: الصكوك املضمونة بالقوائم املالية:

ومث�ال للصك�وك املضمون�ة بق�وة القوائم املالي�ة للجهة املقرتض�ة، هناك صك�وك البنك 

اإلسامي للتنمية التي أصدرها يف أغسطس �003م.

وقد برزت احلاجة لتعبئة املوارد لتلبية حاجات الدول األعضاء املتنامية من التمويل، وقام 

البنك بتعبئة املوارد من األس�واق املالية الدولية بإصدار صكوك خلمس س�نوات بلغت قيمتها 

400 ملي�ون دوالر تس�تحق يف ع�ام �008م، وتقوم صك�وك البنك عىل ض�امن قوائمه املالية 

للجهة املقرتضة، ألن أداء األرصدة يضمنه البنك نفسه.

ومنذ عام �998م، تصدر حكومة الس�ودان وبنك السودان شهادات املشاركة احلكومية، 

وش�هادات املش�اركة للبن�ك املركزي بخصخص�ة مؤقتة ألس�هم احلكوم�ة يف رشكات القطاع 

الع�ام. ويتم إصدار ش�هادات املش�اركة احلكومية لتعبئة املوارد لتمويل العج�ز يف املوازنة، بينام 

يتم اس�تخدام شهادات البنك املركزي بصفة رئيسية كأداة للسياسة النقدية، ويف أبريل �003، 

قامت حكومة الس�ودان بإصدار صكوك االس�تثامر احلكومية ألول م�رة، بقيمة 6 باين دينار 

س�وداين، ويتم بي�ع هذه الصكوك لألفراد والرشكات واملؤسس�ات املالية، هب�دف تعبئة املوارد 

لتمويل األصول واملشاريع احلكومية، عن طريق صيغ اإلجارة، واملرابحة، واالستصناع. ويتم 

تداول هذه الصكوك يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية، وتقوم رشكة اخلدمات املالية السودانية 

ب�إدارة هذه الصك�وك املضارب نيابة عن وزارة املالية، ومتثل هذه الصكوك أس�هام يف مش�اريع 

حكومية حمددة، ولذا، فإن قيمة الصك تتوقف عىل أداء املشاريع املمولة ���.

* * *

��� البنك اإلسامي للتنمية، التقرير السنوي، �4�4ه�، ص88، �9.
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املبحث الرابع

استعراض التجارب احلكومية يف الصكوك

نتن�اول فيام ييل بعض تطبيقات الصكوك اإلس�امية احلكومية التي أصدرهتا وتعاملت هبا 
بعض احلكومات وذلك لتغطية احتياجاهتا من األموال بديًا عن أدوات الدين العام بفائدة.

وفيام ييل نستعرض بعض النامذج للصكوك احلكومية التي أصدرهتا بعض الباد منها: 

1/4: باكستان:

قامت باكس�تان س�نة �980 بإصدار ش�هادات املشاركة آلجال متوس�طة وطويلة األجل 
بديًا عن إصدار الس�ندات بفائدة، ويمول ش�هادات املشاركة أفراد ومؤسسات وكانت تعطي 
عائدًا كل ستة أشهر حتت احلساب حلن التسوية النهائية، وقد اجتهت باكستان لتشجيع التعامل 
هب�ذه الصك�وك يف الس�نوات األويل من التعامل هب�ا إىل ضامن حد أدين من الربح لش�هادات أو 
لصك�وك املش�اركة . ويف الس�نوات األخرية اجتهت باكس�تان إىل األخذ بصكوك أو ش�هادات 

املرابحة . 

ك�ام أصدرت باكس�تان صكوك لإلج�ارة بلغت قيمته�ا 600 ملي�ون دوالر ومدهتا مخس 
س�نوات، وت�م حتدي�د العائد عىل الصكوك عىل أس�اس مع�دالت التعامل بن البن�وك يف لندن 
بالدوالر األمريكي ملدة س�تة اش�هر + ��0 نقطة أساس�ية، وقد ش�ارك بنك ديب اإلسامي يف 
إدارة ه�ذه الصكوك الذي ش�هد إقباالً كب�ريًا فاق التوقعات، حيث أغل�ق االكتتاب عند �.� 

مليار دوالر.

وتكرر هذا اإلصدار مرة أخرى بعد ذلك بحجم إصدار مس�تهدف كان يبلغ 500 مليون 
دوالر، ولكن متت زيادته بعد اإلقبال الشديد من املستثمرين. 
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أم�ا اإلص�دار احلكوم�ي الثال�ث م�ن قب�ل مجهوري�ة باكس�تان اإلس�امية فيقوم ب�ه بنك   
.HSBC 

2/4: البحرين:

بدأت مؤسسة نقد البحرين يف إصدار صكوك اإلجارة والسلم يف عام ��00، ثم أصدرت 
حكومة البحرين جمموعة متتالية من إصدارات الصكوك اإلسامية بلغت حتي أوائل هذا العام 
نحو أحد عرش إصدارًا حكوميًا يف سلسلة صكوك اإلجارة الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين، 

ويبلغ إمجايل قيمتها �.�� مليار دوالر.

ويف عام �004م أصدرت البحرين صكوكًا إسامية بقيمة 3.� مليار دوالر. وقد أعلنت 
حكومة البحرين أهنا س�تحول جزءًا من ديوهنا إىل س�ندات إس�امية، وقال مسئول لرويرتز إن 
مؤسسة نقد البحرين قد حولت سندات تقليدية قيمتها 300 مليون دوالر إىل صكوك تأجري يف 
العام �004م، كام تنوي إصدار سندات إسامية لتحل حمل سندات بفائدة قيمتها �00 مليون 

دوالر حان أجل استحقاقها .

3/4: قطر:

وقد اجتهت دولة قطر إىل اس�تخدام الصكوك اإلس�امية يف املالية العامة للدولة، وقد بدأ 
استخدام الصكوك اإلسامية احلكومية ألول مرة يف عام ��00م، ثم أصدرت حكومة قطر يف 
عام �004م صكوكًا إس�امية بقيمة 700 مليون دوالر، وسيش�هد املستقبل مزيدًا من التوسع 

يف إصدار الصكوك اإلسامية احلكومية لتوفري التمويل للنفقات العامة . 

4/4: ماليزيا:

ترج�ع بداية العمل املرصيف اإلس�امي يف ماليزيا إىل ع�ام �983 مع إصدار قانون العمل 
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املرصيف اإلس�امي وتأس�يس أول بنك إس�امي ماليزي هو »بنك إس�ام ماليزيا برهاد«، ويف 
عام �993 دخل نظام العمليات املرصفية بدون فوائد إىل العمل، وهو النظام الذي أسس قيام 
س�وق نقدي إس�امي يف ماليزيا. وقد تضمن قانون االس�تثامر احلكومي لعام �983م الس�امح 

للحكومة بإصدار شهادات الحتمل فائدة، واملعروفة باسم » شهادات االستثامر احلكومي«.

وش�هادات االس�تثامر احلكومي ال يقت�رص التعامل هبا عىل »بنك إس�ام ماليزي�ا« ولكنها 
أتيحت لكافة املؤسسات األخرى يف النظام املايل واملرصيف املاليزي، باإلضافة إىل األفراد، وحتدد 
الغ�رض م�ن إصدار هذه الش�هادات يف حصول احلكومة عىل األموال الازم�ة لتمويل إنفاقها 
ع�ىل مرشوع�ات التنمية، والعائد عىل هذه الش�هادات ال حيدد مقدمًا، وتصدر هذه الش�هادات 
وفقًا ملبدأ القرض احلس�ن، وش�كلت جلنة تش�ارك فيها جهات حكومية وديني�ة، لتحديد عائد 
يوزع عىل محلة الشهادات، وذلك عند حلول أجل االستحقاق، إذا كانت الشهادة ملدة عام، أو 
إعان العائد بعد عام إذا كانت الش�هادة ملدة أجل أكثر من العام، وتصدر احلكومة الش�هادات 
ملدة عام أو عامن أو مخسة أعوام، وهناك شهادات بآجال أطول، وقد جتاوز الرصيد القائم من 

هذه الشهادات عدة باين من الدوالرات ���. 

وتعترب  ش�هادات االس�تثامر احلكومي�ة اإلس�امية يف ماليزيا البديل اإلس�امي ألذونات 
وسندات اخلزانة، ويف نفس الوقت يمكن للبنك املركزي استخدامها كأداة من أدوات عمليات 
الس�وق املفتوحة، وأداة يس�تخدمها البنك اإلس�امي الستثامر فوائضه من الس�يولة النقدية... 

الخ . 

وق�د ش�هدت الصكوك اإلس�امية احلكومي�ة يف ماليزي�ا تط�ورًا الحقًا، وذل�ك بإصدار 
صكوك اإلجارة اإلس�امية، فمثا يف ديس�مرب �004م قام بنك نوربيا/البحرين بإدارة عملية 
االكتتاب يف صكوك إس�امية لصالح والية �ساراواك� املاليزية وكان املبلغ املطلوب لإلصدار 

350 مليون دوالر، يف حن بلغ املبلغ املكتتب به نحو 3.� مليار دوالر . 

��� د.أسامة الفوىل، مرجع سبق ذكره، ص 66.
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5/4: مصر:

استحدث القانون رقم �46 لسنة �988م نوعية جديدة من التمويل يف مرص تعترب بديًا 
للسندات وأذونات اخلزانة، وهي : 

�- صكوك االستثامر.

�- صكوك التمويل ذات العائد املتغري .

وح�دد القان�ون قواعد إصدار ه�ذه الصكوك وقواع�د توزيع الربح ع�ىل محلة الصكوك، 
وأج�از إص�دار صكوك متويل قابل�ة للتحويل إىل أس�هم، وتقيد صكوك التموي�ل يف البورصة 
خ�ال س�نة من تاريخ التغطية أو قفل باب االكتت�اب، وقد متتع نظام هذه الصكوك بمرونة من 

حيث : 

�- املشاركة �متعددة أو حمددة� .

�- االسرتداد : اسرتدادها أو حتويلها إىل أسهم . 

3- املدة : قصرية أو متوسطة أو طويلة .

4- العائد : شهري أو سنوي أو يف هناية املدة . 

5- التداول : مقيدة أو غري مقيدة يف البورصة .

6- التمويل : مستمر أو مؤقت .

7 - اجلهة : قطاع عام أو قطاع خاص. وهو املهم. 

وبذلك أوجدت هذه الصكوك أدوات متويل للقطاع العام وفقًا للنظام اإلس�امي، ولكن 
إىل اآلن مل يتم تفعيل هذه األداة عمليًا . 
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6/4: إيران:

يف مجهورية إيران اإلس�امية تصدر احلكومة س�ندات مشاركة ملرشوع حمدد، عىل أن يقوم 
باإلص�دار أمناء االكتت�اب، ويضمن املصدر حدًا أدين من الرب�ح، وإذا زاد عن ذلك يوزع بعد 
إنته�اء امل�رشوع، وإذا مل يتحقق ربح وقع عبء اخلس�ارة عىل عاتق املص�در، ويتويل »بنك مليل 
طهران« إصدار سندات بلدية طهران، ويضمن حدًا أدين من العائد، وقد أصدرت بلدية طهران 

يف عام �994م، صكوك مشاركة إلعادة بناء طريق »نافاب« الرسيع وفقًا هلذه الرشوط .

7/4: أملانيا:

مل يقترص اس�تخدام الصكوك اإلسامية عىل مس�توى الباد اإلسامية، بل تم استخدامها 
من قبل سلطات بعض الواليات يف الباد غري اإلسامية . 

فقد شارك بيت التمويل الكويتي يف إصدار أول صكوك إجارة لدولة أوروبية وفق الرشيعة 
اإلس�امية، ومدة الصك مخس س�نوات قيمته�ا �00 مليون يورو، لصالح والية » سكس�وين 

اهنلت » األملانية، وبلغت حصة بيت التمويل الكويتي 30 مليون يورو .

8/4: جتربة تنويع آجال الصكوك لدى البنك اإلسالمي للتنمية:

كان�ت بداية صك�وك اإلجارة التي أطلقها البنك اإلس�امي للتنمية س�نة �4�4ه� فكرة 
مبتك�رة لورقة مالية موافقة للرشيعة مدهتا مخس س�نوات، كان املس�تهدف من هذا اإلصدار يف 

البداية تعبئة 300 مليون دوالر، ثم رفعه إىل 400 مليون دوالر استجابة لطلب السوق.

ويف إط�ار اخلط�ة االس�رتاتيجية للبن�ك، ومن أج�ل متويل املرشوع�ات التنموي�ة بالدول 
األعض�اء، اس�تحدث البن�ك يف يوني�و �005 هيكا لصكوك جديدة س�امه »برنام�ج أذونات 
متوسطة املدى« ويلفت قيمته بليون دوالر أمريكي، استحقاق 5 سنوات، وبمعدل عائم يدفع 

مرتن يف السنة.
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كام متت هيكلة صكوك »األذونات القصرية املدى« عىل أس�اس أصول إجارة واس�تصناع 
وبيع ألجل وقد متيزت هذه الصكوك - األذونات قصرية األجل- بإقبال شديد من املستثمرين، 
حتى إنه تم ختصيص نس�بة 44% فيها ملؤسسات من الدول غري األعضاء �أي غري اإلسامية�، 

كام أهنا ساعدت عىل حتقيق منحنى تكلفة يميل إىل االنخفاض ���.

* * *

��� البنك اإلسامي للتنمية، التقرير السنوي �4�6ه� ���006 ص�67.
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املبحث اخلامس

تقييم جتربة الصكوك اإلسالمية يف جمال

توفري االحتياجات الرمسية

ش�هدت األعوام العرشة املاضية تطورا نوعيا يف جمال النش�اط املرصيف واملايل اإلس�امي، 
وذل�ك بالتوج�ه إىل إصدار الصكوك الس�تخدامها كأداة ادخارية واس�تثامرية ل�كل من البنوك 
اإلس�امية وال�رشكات بمختلف أنش�طتها وكذلك احلكوم�ات. وكان االجت�اه احلكومي نحو 
اس�تخدام الصكوك يف توفري االحتياجات التمويلية الرس�مية تطورا بارزا، نظرا ملعدالت النمو 
الرسيعة يف حجم التمويات احلكومية باس�تخدام الصك�وك، وقد تعددت الدول التي اجتهت 
هذا االجتاه فشملت كل من: باكستان، البحرين، قطر، ماليزيا، مرص، السودان، إيران باإلضافة 

إىل بعض حكومات الواليات يف مجهورية أملانيا.

1/5 تقييم جتربة قطر وماليزيا:

ويف جتربة دولة قطر كانت الصكوك من نوع الصكوك املضمونة بمرشوعات كام يف املرشوع 
احلكومي إلنش�اء مدينة محد الطبية يف الدوحة، وتم إصدار صكوك اإلجارة جلمع األموال من 

املستثمرين عىل أساس معدل سنوي متغري.

أم�ا يف حال�ة الصكوك التي أصدرهت�ا حكومة ماليزيا فكانت من ن�وع الصكوك املضمونة 
بأصول وفقا لصيغة اإلجارة، وتعطي محلة الصكوك معدل عائد متغري.

2/5 تقييم جتربة السودان:

أما يف جتربة حكومة الس�ودان فقد أصدرت احلكومة ش�هادات املش�اركة احلكومية لتعبئة 
امل�وارد لتموي�ل العج�ز يف املوازن�ة، باإلضافة إىل إصدار صك�وك االس�تثامر احلكومية التي تم 
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بيعها لألفراد والرشكات واملؤسس�ات املالية هبدف تعبئة املوارد لتمويل األصول واملرشوعات 
احلكومي�ة ع�ن طريق صيغ اإلجارة واملرابحة واالس�تصناع، وهذه الصك�وك قابلة للتداول يف 

سوق اخلرطوم لألوراق املالية، وقيمة الصك تتوقف عىل أداء املرشوعات املمولة.

وه�ذه التجرب�ة الس�ودانية يف الصك�وك احلكومية جترب�ة متميزة حيث تس�تخدم صكوكا 
للمش�اركة واملضارب�ة باإلضافة إىل اإلج�ارة، وبذلك تتميز بتنوع الصك�وك، وطبيعة العاقة، 
وأس�س حتديد العائد عليها، باإلضافة إىل كوهنا قابلة للتداول يف س�وق األوراق املالية الرسمية 

مما يوفر هلا ميزة التمتع بالسيولة.

3/5 تقييم جتربة البنك اإلسالمي للتنمية:

وللبن�ك اإلس�امي للتنمي�ة جترب�ة رائدة يف جم�ال الصكوك، حي�ث اس�تخدمها يف توفري 
التموي�ل لبع�ض املرشوعات، ويف توفري التموي�ل أيضا لبعض الدول األعض�اء، وتتميز جتربة 
البن�ك اإلس�امية للتنمية بأهنا جتمع األموال من األس�واق املالية الدولية بض�امن القوائم املالية 

للبنك نفسه.

4/5 تقييم جتربة دولة البحرين:

وبالنس�بة لتجربة دول�ة البحرين فقد اس�تخدمت صكوك اإلجارة لتوف�ري املوارد الازمة 
للحكوم�ة إلنش�اء بعض املرشوع�ات وبخاصة مرشوع�ات املرافق األساس�ية، وقامت بتوفري 

التداول هلذه الصكوك يف سوق األوراق املالية يف البحرين ولكسمبورج.

وتعت�رب جترب�ة البحرين انتقاالً نوعي�ًا يف إصدار الصكوك، حيث قام�ت احلكومة بإحاهلا 
حمل الس�ندات وبذلك حتل الصكوك اإلس�امية حمل األدوات املالي�ة التقليدية يف خطوة مميزة، 
تغ�ري من هي�كل أدوات املالية العامة لتتجه إىل األدوات املالية اإلس�امية، كام تعكس صاحية 
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الصك�وك اإلس�امية ليس فق�ط بالنس�بة لتوف�ري أدوات لتمويل املالي�ة احلكومي�ة، وإنام أيضا 

لإلحال حمل الس�ندات بفائدة، يف بادرة تفتح الباب واسعًا أمام التوسع يف استخدام الصكوك 

اإلسامية إلعادة هيكلة أدوات املالية العامة.

5/5 تقييم جتربة باكستان:

أم�ا بالنس�بة لتجربة باكس�تان فتعترب التجربة األق�دم يف هذا املجال حيث قامت باكس�تان 

س�نة �980م بإصدار ش�هادات املشاركة آلجال متوس�طة وطويلة بديا عن إصدار السندات 

بفائدة، وكانت تعطي هذه الشهادات عائدا كل ستة أشهر حتت احلساب، ثم اجتهت باكستان يف 

السنوات األخرية إىل األخذ بصكوك املرابحة، ثم إصدار صكوك لإلجارة.

6/5 تقييم موجز للتجارب السابقة:

ويف تقييم رسيع وموجز هلذه التجارب، نورد املاحظات التالية : 

�- إن قي�ام بع�ض احلكومات باس�تخدام الصكوك اإلس�امية يف متوي�ل النفقات العامة 

لبع�ض املش�اريع واألنش�طة يعترب حت�والً جذريًا، ألنه يؤس�س لعنرص من العن�ارص الرورية 

الستكامل هيكل النظام املايل اإلسامي . 

�- ال تزال التجربة احلكومية يف إصدار الصكوك اإلس�امية يف بداياهتا األويل، س�واء من 

حيث الكم أو اهليكل لألدوات املالية املستخدمة، فا تزال أدوات الدين العامة هي التي تشكل 

الغالبية العظمي يف توفري التمويل احلكومي . 

3- يمثل اس�تبدال أدوات الدين العام بصكوك إسامية حتوالً نوعيًا آخر، ينبغي مساندته 

وتدعيمه وتوفري األدوات املائمة هلذا التحول.
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4- أظهرت البيانات اخلاصة بعمليات االكتتابات يف بعض إصدارات الصكوك اإلسامية 
�يف حال�ة ماليزي�ا مثًا� إىل أن الدعوة لاكتتاب يف الصكوك قد اس�تقطبت بنوكا ومؤسس�ات 
مالية إس�امية وتقليدية أسيوية ورشق أوسطية وأوروبية، مما يشري إىل إتساع قاعدة املؤسسات 
والبنوك، الراغبة يف التعامل يف الصكوك اإلسامية، مع تنوع يف البنوك ما بن تقليدية وإسامية، 

وكذلك وجود طلب حمتمل متنامي عىل الصكوك اإلسامية.

5- يمث�ل اس�تخدام الصكوك االس�امية يف متويل النفق�ات العامة لبع�ض الدول حتوالً 
جذريًا، ألنه يؤس�س لعنرص من عنارص اس�تكامل قيام سوق مايل إس�امي . كام يمثل استبدال 

أدوات الدين العام بصكوك إسامية حتوالً نوعيًا آخر، ينبغي تدعيمه والتوسع فيه .

6- إن اس�تخدام آلي�ة الصك�وك اإلس�امية كأداة متوي�ل للنفق�ات العام�ة يف الب�اد غري 
اإلسامية يقدم دليًا عىل صاحية الصكوك من منظور الكفاءة والفاعلية كأداة متويلية.

* * *
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اخلالصة والنتائج والتوصيات

�- تشكل املبادئ والقواعد وعقود املعامات اإلسامية أساسًا مرنا الستحداث أدوات 
مالي�ة إس�امية متنوع�ة، ومنه�ا إص�دار والتعام�ل بالصكوك اإلس�امية ملختلف�ي األغراض 

واألنشطة واآلجال.

�- تتن�وع الصك�وك اإلس�امية، تنوعًا واس�عًا، فتش�مل: صك�وك املضاربة واملش�اركة، 
والس�لم، واالس�تصناع، واإلجارة... إلخ، كام تتنوع الصكوك وفق�ا لآلجال، فهناك الصكوك 

قصرية األجل، ومتوسطة وطويلة األجل.

3- هناك ثاثة جهات حاليا تصدر الصكوك، هي:

أ- الصكوك احلكومية.

ب- صكوك البنوك واملؤسسات املالية.

ج- صكوك الرشكات واملرشوعات.

وتوظ�ف الصك�وك احلكومي�ة لتوفري م�وارد مالي�ة للوف�اء باالحتياج�ات احلكومية، أما 
صك�وك البنوك واملؤسس�ات املالي�ة فتصدر إما بف�رض كوعاء ادخاري، أو كوس�يلة لتوظيف 
امل�وارد، وبالنس�بة لصك�وك الرشكات فتص�در عادة جلذب م�وارد مالية هلا كج�زء من اهليكل 

التموييل ألنشطتها املختلفة.

4- تش�هد اآلونة األخرية التوسع املضطرد يف اجتاه احلكومات اإلسامية وغري اإلسامية 
نحو الصكوك اإلسامية كوسيلة لتوفري موارد مالية لتغطية االحتياجات الرسمية للحكومات 

صكوك اإلجارة بصفة خاصة.
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5- توجد مؤرشات قوية تعكس وجود ميول توسعية يف سوق اإلصدارات اإلسامية وقد 
حقق حجم سوق اإلصدارات من الصكوك اإلسامية ارتفاعًا ملحوظًا يف السنوات األخرية.

6- يمثل اإلطار الترشيعي عامًا حيويًا للتوس�ع يف س�وق الصكوك اإلس�امية، نظرًا ملا 
يوف�ره م�ن محاية وضبط للمعامات وإرس�اء لألعراف واس�تقرار هلا، ويتي�ح جذب متعاملن 

جدد إىل السوق.

تتطلب عملية إصدار وتداول الصكوك اإلسامية ضوابط فنية واستكامل اإلطار الترشيعي 
واملؤسس�ات املكملة لس�وق اإلصدار والتداول للصكوك وذلك يف إطار االتس�اق مع أحكام 

الرشيعة وقواعدها وعقودها.

7- ياح�ظ غي�اب اإلط�ار الترشيع�ي للصكوك اإلس�امية غيابا كام�ا يف بعض الدول 
اإلسامية، كام ياحظ عدم استكامله يف بعض الدول اإلسامية األخرى.

ونويص باستكامل هذا اإلطار وشموله لكافة اجلوانب واألنشطة املتعلقة بالتعامل يف سوق 
الصكوك اإلس�امية، سواء عىل مستوى سوق اإلصدار أو السوق القانوين، مع مراعاة التوافق 

بن هذا اإلطار القانوين وضوابط وأحكام الرشيعة اإلسامية.

* * *
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